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KAPITEL 1 

1  Inledning 

Sammanfattning 

 Registrets täckningsgrad mot cancerregistret (formulär A) är 91% 

 Nytt för i år är att data som inte stöds av tillräckligt hög täckningsgrad redovisas inte 

 

Välkommen till årsrapport 2021 för det Nationella kvalitetsregistret för tumörer i pankreas och 
periampullärt (Pankreasregistret).  

 
Registrets syfte är att stimulera ett multidisciplinärt och professionellt omhändertagande och 
jämlik vård. Registret kartlägger och redovisar den diagnostiska processen, behandling och 
resultat nationellt och regionalt och ska fungera som ett lättillgängligt stöd för lokalt och 
nationellt förbättringsarbete. Registret ska beskriva utvecklingen avseende utredning, behandling 
och behandlingskomplikationer för den aktuella patientgruppen.  
 

Pålitliga och validerade data är förutsättning för forskning och förbättringsarbeten, varför 
registret genomgick validering för andra gången 2019/2020. 

  

Registerstyrgruppens nuvarande sammansättning 

 

Bobby Tingstedt, Ordförande Överläkare, Adj Professor   Lund 

Bergthor Björnsson, Registerhållare Överläkare, Bitr. Professor Linköping 

Bodil Andersson, Forskningsansvarig Överläkare, Docent Lund 

Thomas Gasslander  Överläkare, Docent Linköping 

Mikael Öman   Överläkare, Docent Umeå 

Britt-Marie Karlsson   Överläkare, Med Dr Uppsala 

Johanna Wennerblom   Överläkare, Med Dr  Göteborg 

Poya Ghorbani   Överläkare, Med Dr Stockholm 

Johan Haux   Överläkare, Med Dr   Skövde 

Nils Elander   Specialistläkare, Med Dr  Linköping 

Sam Gazhi    Överläkare, Med Dr  Stockholm 

Thomas Andersson   Specialistsjuksköterska Göteborg 

Eva Backman   Patientrepresentant,  Ordf PALEMA, Stockholm 

Stödjande RCC: RCC Sydost 
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Region Östergötland är huvudman för registret som administreras från Regionalt cancercentrum 
sydöst. Certifieringsgraden för registret är sedan 2017 nivå 2. Till registret finns ett nationellt 
vårdprogram kopplat vilket under 2020 genomgick en revidering och publicerades 2021-03-11.  
(www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/bukspottkortel/vardprogram).  

Registret är kompatibelt med gällande vårdprogram och ska registrera och bidra till ökad 
följsamhet till de nationella riktlinjerna. Registret har reviderats i enlighet med förändringar i 
vårdprogrammet och är anpassat till det Standardiserade Vårdförloppet. Dock finns i registret 
inget specifikt datum för ingång i SVF då detta uppfattas vara något olika inom landets olika 
sjukvårdsområden. I registret anges i stället datum för första undersökning (första imaging) som 
påvisade en tumör i pankreas eller periampullärt som start för vårdförloppet för att någorlunda 
kunna belysa SVF-tider enligt registret (se kap 5). 

 

Registrets målsättning är att: 

 

 Skapa en rikstäckande registrering av alla patienter med malignitetsmisstänkta tumörer i 
pankreas och periampullärt.  

 Synliggöra ledtider i vården.  

 Patienten ska bedömas på multidisciplinär konferens (MDK).  

 Patienten ska få en kontaktsjuksköterska.  

 Registrera all pankreaskirurgi utförd på misstanke malign eller premalign sjukdom.  

 Redovisa per- och postoperativa komplikationer, överlevnad och på årsbasis bidra till 
minskad operationsrelaterad morbiditet och mortalitet.  

 Registrera livskvalitet före och efter behandling.  

 Registrera onkologisk behandling för patientgruppen. 

 Registrera patientrelaterade utfallsmått (PREM/PROM) och palliativa vårdinsatser.   

 Möjliggöra kostnadsanalys.  

 Stimulera till forskning och utveckling inom området periampullär cancer, dess 
omhändertagande, utredning och behandling 

 

 
Registrets täckningsgrad har stadigt ökat år från år och är sedan 2014 nära 95 % (jämfört med 
Cancerregistrets data) även om regionala skillnader föreligger avseende täckningsgrad. 
 

Nytt för denna årsrapport är att data som inte stöds av tillräckligt hög täckningsgrad redovisas 
inte. 
 

En teknik för automatiserad överföring av data från de digitala journalsystemen till 
kvalitetsregistren för att hitta alla patienter som ska inkluderas och underlätta och förbättra 
registreringsarbetet och även för att säkra en ännu bättre täckningsgrad skulle vara önskvärd.  
Detta kräver en strukturerad nationell satsning vilket fortfarande tyvärr inte verkar vara i sikte. 
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Styrgruppen för registret har årligen två styrgruppsmöten. Utanför dessa har flera möten (framför 
allt video/tele) i mindre grupper hållits kring de pågående projekten (se nedan). Under 2020 har 
de huvudsakliga arbetspunkterna handlat om 
 

 Ny registervalidering. Valideringen påbörjades i slutet av 2019 och slutfördes under första 
halvan av 2020.  

 Arbete med PROM/PREM-instrumentet PACADI har fortsatt under 2020 och 2021. 
Förutsättningar finns för att börja använda instrumentet under 2021.  

 Arbete med en interaktiv årsrapport (Shiny) har pågått och en testversion blev klar under 
hösten 2020.  

 Diskussion om uppdatering och utvecklingen av registrets årsrapport.  
 

Forskningen på registerdata har under 2020 och första delen av 2021 varit fortsatt aktiv både 
nationellt och internationellt (se vidare Kap 12). 
  

Denna rapport är framtagen av styrgruppen i samarbete med statistiker Johan Rosell och Ola 
Magnell vid Regionalt cancercentrum sydöst och baseras på datauttag från det Nationella 
kvalitetsregistret för tumörer i pankreas och periampullärt i INCA-plattformen, om inget annat 
anges. Data nerladdades i april 2021. 

 

2020 drabbades cirka 1350 personer i Sverige av cancer i bukspottskörteln och ytterligare cirka 
470 personer av cancer i anslutning till bukspottskörteln (periampuillärt) (tabell 1). Endast 20-25 
% av dem kan erbjudas kurativt syftande behandling (tumörresektion ± onkologisk 
tilläggsbehandling). Majoriteten har således en icke botbar sjukdom vid diagnos och därmed ett 
stort omvårdnadsbehov och behov av olika palliativa åtgärder. 
 
Pankreasregistret täcker således alla tumörer i pankreas eller det periampullära området som 
utreds på malignitetsmisstanke. Alla operationer på misstanke malign eller premalign tumör ska 
inkluderas i registret vilket också innebär olika cystiska tumörer i pankreas som kan vara benigna 
eller premaligna med varierande malignitetspotential. Bland de opererade patienterna finns 
enstaka med benign diagnos. Även patienter som opererats för neuroendokrin tumör i pankreas 
omfattas av registret (tabell 1).  
 
De benigna tumörer som finns med i registret är framför allt vissa cystiska tumörer 
(företrädelsevis IPMN), kronisk pankreatit och autoimmun pankreatit. Dessa har utretts på 
malignitetsmisstanke och opereras men PAD visat benign diagnos. Se kapitel 9.  
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Tabell 1. Antal anmälda fall till cancerregistret 

 Diagnostiserade fall, N (%) 

ICDO-3 och kliniskt läge 2019 2020 

Malign tumör i pankreas (pankreascancer) 1517 (73.9%) 1355 (69.3%) 

C25.0 Caput (huvud) 681 (33.1%) 654 (33.4%) 

C25.1 Corpus (kropp) 261 (12.7%) 250 (12.8%) 

C25.2 Cauda (svans) 211 (10.3%) 183 (9.4%) 

C25.3 Ductus (pankreasgång) 8 (0.4%) 12 (0.6%) 

C25.8 Multifokal i läge C25 30 (1.5%) 23 (1.2%) 

C25.9 Övergripande växt, samt pankreas UNS 326 (15.9%) 233 (11.9%) 

Neuroendokrin tumör i pankreas 115 (5.6%) 137 (7%) 

C25.4 Langerhanska öarna 115 (5.6%) 137 (7%) 

Maligna tumörer (övriga läge) 423 (20.6%) 465 (23.8%) 

C17.0 Duodenum (tolvfingertarm) 109 (5.3%) 114 (5.8%) 

C24.0 Extrahepatiska gallvägar 205 (10%) 248 (12.7%) 

C24.1 Ampulla/papilla Vateri inkl. 
periampullära reg. och ampullär zon 109 (5.3%) 103 (5.3%) 

Totalt 2055 (100%) 1957 (100%) 

   

Incidensen av pankreascancer har tenderat att öka sista 10 åren, dock ej sista åren, (figur 1). 
Incidensökningen beror sannolikt på en åldrande befolkning och mer frekvent och bättre 
bilddiagnostik men kan också indikera att registret bidragit/stimulerat till en ökad inrapportering 
då ökningen delvis sammanföll med införande av registret. Dock föreligger sannolikt fortsatt en 
underrapportering av sjukdomen vilket stöds av det faktum att dödligheten i sjukdomen 
vanligtvis rapporteras högre än incidensen. 
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Figur 1. Åldersstandardiserad incidens tumörer i pankreas och periampullärt, 1987-2020 

 

 

Figur 2. Åldersstandardiserad incidens tumörer i pankreas delad på kön, 1987-2020 
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Fördelningen på TNM-stadier för alla registrerade adenocarcinom i pankreas visas i tabell 2.  Som 
förväntat upptäcks majoriteten av dessa tumörer, nära 2/3-delar, i stadium IV och endast ca 6% 
av patientgruppen upptäcks utan lymfkörtelmetastasering (stadium IA – IIA). Som förväntat 
innebär högre tumörstadium kortare överlevnad för alla periampullära tumörtyper (kapitel 12). 

 

Tabell 2. TNM-stadier för adenocarcinom i pankreas (C25.0-3 och C25.8-9), inrapporterade i 
kvalitetsregistret, diagnosår 2020 

 Antal Andel (%) 

Stadium IA 12 1 

Stadium IB 26 2 

Stadium IIA 36 3 

Stadium IIB 130 11 

Stadium III 76 7 

Stadium IV 546 48 

Uppgift 
saknas 322 28 

Total 1,148 100 
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KAPITEL 2 

2  Rapportens underlag 

Sammanfattning 

 Rapporten baseras på formulär A-G 

 Formulär A: Registrering in i registret, täckningsgrad i riket 91% (mot cancerregistret), 
regional gräns för att inkluderas i rapporten: 80% 

 Formulär B/C: Behandlingsformulär, täckningsgrad i riket 89% (mot A formulär), 
regional gräns för att inkluderas i rapporten: 90% 

 Formulär D: Postoperativt förlopp, täckningsgrad i riket 92% (mot B/C formulär), 
regional gräns för att inkluderas i rapporten 90% 

 Formulär E: PAD, täckningsgrad i riket 91% (mot B/C formulär), regional gräns för att 
inkluderas i rapporten 90% 

 Formulär F: Uppföljningsformulär 

 Formulär G: Onkologiformulär, täckningsgrad i riket 53% (diagnosår 2019), regional 
gräns för att inkluderas i rapporten 80% 

 
Nytt för i år är att det har satts gränser för att inkluderas i rapporten. Anledningen till detta är att 
vid låg täckningsgrad blir data svårtolkade och stor risk att dessa misstolkas.  

Denna rapport omfattar verksamhetsberättelsen för aktiviteten under året 2020. Registret är 
uppbyggt av sex formulär, A-G, där tidigare formulär B och C slagits ihop till ett B/C-formulär 
(figur 13). Onkologformuläret G har enbart implementerats helt i Mellansvensk region.  

Täckningsgraden för formulären B till G beräknas utifrån föregående formulär. Det betyder att 
täckningsgraden för B/C beräknas från alla som planeras för kurativt syftande behandling i 
formulär A och motsvarande beräknas täckningsgrad för formulär D från alla som genomgår 
resektion enligt formulär B/C. 

A - Anmälan: Täckningsgrad: 91 %.  Detta formulär gäller alla patienter med 
malignitetsmisstänkt tumör (inklusive premaligncystisk förändring) i pankreas eller periampullärt. 
Formuläret innehåller grund för diagnos och behandlingsbeslut, om bedömning gjorts på 
multidisciplinär konferens (MDK) eller inte samt väntetider (utredningsstart – remissankomst till 
bedömande enhet – behandlingsbeslut – information – behandling). Gäller även som 
canceranmälan.  

De kommande formulären, B-F, gäller endast de patienter som planeras för kurativt syftande 
behandling, vanligen kirurgi. 

B/C – Patient och Kurativt syftande operation: Täckningsgrad: 89%.  

D – Postoperativa data: Täckningsgrad: 92 %.  Registrerar det postoperativa förloppet (vårdtid, 
eventuellt IVA-vård, postoperativa komplikationer, operationsrelaterad mortalitet). 
Komplikationer graderas enligt Clavien-Dindo. 
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E – PAD: Täckningsgrad: 91 %. Är en canceranmälan. Ger information om typ av tumör, 
mikroskopisk radikalitet mot preparatets alla markerade ytor (R-status) och antal detekterade 
lymfkörtlar. 

F – Postoperativ uppföljning: uppföljning efter 9-12 månader med information om patienten 
är i livet, har livskvalitet dokumenterad, om ett känt recidiv föreligger eller inte samt information 
om performance status enligt WHO (ECOG). 

G – Onkologisk behandling: Täckningsgrad 53%. Fortfarande är täckningsgraden väldigt låg 
med stor spridning mellan regionerna där enbart Mellansvensk region når den uppsatta gränsen 
för att inkluderas i rapporten.  

  

 

Figur 3. Antal registrerade per formulär 

 
Figur 3 visar flödet av olika formulär där 1763 A formulär registrerades under diagnosåret 2020. 
Av dessa beslutades om kurativt syftande behandling i 823 fall. Av de 823 fall utfördes resektion i 
598 fall och postoperativa data registrerades i 546 fall. Antalet inkomna blanketter för E formulär 
består av summan av resektioner och histologiska prov när resektion inte utfördes och antalet 
formulär F och G utgår ifrån diagnosår 2019.  
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Tabell 3. Antal invånare per sjukvårdsregion vid utgången 2020 (Källa: SCB) 

 Antal invånare 

Mellansvenska 2,128,642 

Norra 898,515 

Stockholm-
Gotland 2,452,114 

Sydöstra 1,078,178 

Södra 1,750,504 

Västra 2,071,342 

Riket 10,379,295 

 

Delar av resultaten i rapporten redovisas som andel patienter/100.000 invånare i de olika 
sjukvårdsregionerna. Tabell 3 visar totala antalet invånare som används som nämnare i dessa 
beräkningar. Antalet justeras för kommunerna Halmstad, Hylte och Laholm som numer ingår i 
upptagningsområde för västra. 
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KAPITEL 3 

Registrets täckningsgrad 

Till och med 2020 års utgång hade totalt 12 070 patienter med malign diagnos inkluderats i 
registret och av dem 1 553 under 2020. Det totala antalet inkluderade patienter, vilket också 
omfattar de som fått en benign diagnos eller där diagnos saknas, är sedan registerstarten 15 148 
och av dessa inkluderades 1706 (antal formulär A) under 2019 (tabell 3). 

Antalet inkluderade patienter med malign diagnos har de senaste tre åren varit omkring 1600 
vilket innebär en täckningsgrad på 92 % jämfört med Cancerregistret. Täckningsgraden i Riket 
var 2020 91 % (53 % - 100 %) (figur 14). Tre av landets regioner har en täckningsgrad på 97 % 
eller högre. Högst täckningsgrad, 100 % har Södra och Uppsala-Örebro, som sedan 2014 aldrig 
legat under 99 %. Lägst täckningsgrad under 2020 har Norra med 53 %, och där man ser en 
tydligt avtagande trend sedan 2014 då regionen hade 100 % täckning. Norra redovisar i år den 
lägsta täckningsgraden av alla regioner sedan 2012. Den i tidigare årsrapporter framförda 
förklaringen att låga täckningsgrader skulle förklaras av eftersläpning gäller inte fullt ut längre 
eftersom täckningsgraden endast stiger med 5-10 % under kommande år för registret som helhet. 
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Tabell 4. Registrets täckningsgrad. Gäller för enbart diagnoser som är anmälspliktiga i 
Cancerregistret och som uppfyller registrets inklusionskriterier. Följande diagnoskoder 
(ICDO3) är med i beräkningen: C17.0, C24.1 och C25 koder. 

Täckningsgrad jämfört med Cancerregistret 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Norra 93 (88%) 90 (90%) 118 (99%) 121 (99%) 115 (98%) 

Stockholm-
Gotland 253 (91%) 261 (93%) 276 (89%) 289 (88%) 330 (92%) 

Södra 191 (93%) 205 (93%) 218 (95%) 234 (97%) 259 (95%) 

Sydöstra 155 (99%) 157 (98%) 195 (95%) 190 (97%) 191 (100%) 

Mellansvenska 57 (22%) 162 (63%) 247 (81%) 310 (99%) 330 (99%) 

Västra 228 (92%) 245 (98%) 261 (97%) 284 (96%) 305 (100%) 

Riket 977 (78%) 1120 (88%) 1315 (91%) 1428 (95%) 1530 (97%) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Norra 132 (96%) 181 (95%) 155 (93%) 125 (76%) 75 (62%) 

Stockholm-
Gotland 384 (94%) 346 (86%) 341 (87%) 371 (88%) 364 (82%) 

Södra 241 (91%) 252 (89%) 250 (91%) 303 (98%) 208 (100%) 

Sydöstra 211 (99%) 204 (97%) 198 (95%) 234 (100%) 200 (100%) 

Mellansvenska 349 (100%) 368 (99%) 340 (98%) 317 (99%) 353 (100%) 

Västra 289 (97%) 328 (97%) 297 (96%) 329 (98%) 286 (92%) 

Riket 1606 (96%) 1679 (93%) 1581 (93%) 1679 (94%) 1486 (91%) 
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Tabell 5. Inkomna blanketter per 100.000 invånare. Gäller för enbart diagnoser som är 
anmälspliktiga i Cancerregistret och som uppfyller registrets inklusionskriterier. Följande 
diagnoskoder (ICDO3) är med i beräkningen: C17.0, C24.1 och C25 koder. 

Inkomna blanketter per 100.00 invånare 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Norra 10.4 10.0 13.1 13.5 12.8 

Stockholm-
Gotland 10.3 10.6 11.3 11.8 13.5 

Södra 10.9 11.7 12.5 13.4 14.8 

Sydöstra 14.4 14.6 18.1 17.6 17.7 

Mellansvenska 2.7 7.6 11.6 14.6 15.5 

Västra 11.0 11.8 12.6 13.7 14.7 

Riket 9.4 10.8 12.7 13.8 14.7 

Inkomna blanketter per 100.00 invånare 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Norra 14.7 20.1 17.3 13.9 8.3 

Stockholm-
Gotland 15.7 14.1 13.9 15.1 14.8 

Södra 13.8 14.4 14.3 17.3 11.9 

Sydöstra 19.6 18.9 18.4 21.7 18.5 

Mellansvenska 16.4 17.3 16.0 14.9 16.6 

Västra 14.0 15.8 14.3 15.9 13.8 

Riket 15.5 16.2 15.2 16.2 14.3 
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Det nationella vårdprogrammets målangivning för täckningsgrad på 95 %, uppnås av 
Uppsala/Örebro, Södra och Västra. Täckningsgraden har det senast åren varierat för samtliga 
regioner och sannolikt avspeglar detta hur registerarbetet prioriteras i regionerna och hur 
kontinuiteten i det arbetet organiseras på lokal nivå ända ned till enskilda kliniker.  

 

Den totala täckningsgraden (figur 14) beräknas utifrån Cancerregistrets statistik. Således har år 
2020 140 patienter (tabell 3) fått diagnosen cancer i pankreas eller det periampullära området, 
utan att inkluderas i registret. Orsaken till detta är diskuterat i tidigare årsrapporter och kommer 
med nuvarande manuell registreringsteknik att vara svår att åtgärda. Det kan vara så att patienter 
aldrig remitteras till sjukhusvård, utan att diagnosen ställs i samband med dödsfall av 
vårdcentraler och andra kliniker än kirurgi och onkologi. 

 

 

 

Figur 4. Registrets täckningsgrad, utifrån blankett A, för diagnosår 2020 
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I figur 15a-15d är täckningsgraden för varje enskilt formulär redovisat vilket bör underlätta 
förståelse av presenterade data.  Vidare diskussion kring detta återkommer längre fram i 
rapporten.  

Nämnaren för täckningsgrad för blankett A är cancerregistrets diagnosdata. Blankett Bs 
täckningsgrad (perioperativa data) utgår från de patienter som bedömts vara tillgängliga för 
kurativ intention (inklusive neaoadjuvant behandling). Täckningsgraden för blankett D 
(postoperativa data) utgår från de som blev resescerade (inkluderar alltså inte de patienter där 
operation avbröts). Nämnaren för Blankett E utgår från alla som togs till operation och 
inkluderar alltså även de med negativ exploration. 

 

 

 

Figur 5. Täckningsgrad för de enskilda formulären år 2020. 
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KAPITEL 4 

Beskrivning av populationen 

Malign tumör i pankreas utgör 2019 63  % av de 1686 registrerade fallen i registret (exklusive 344 
fall där uppgift om diagnos saknas) (tabell 3a). Detta är en lägre andel jämfört med 2016 och man 
kan se en sjunkande trend från tidigare år. Det skulle kunna tolkas som att en ökande andel av 
resektionerna indiceras av premaligna tillstånd. Detta motsägs dock av att andelen övriga 
diagnoser inte påtagligt har ökat. En förklaring kan vara att dessa premaligna tillstånd återfinns i 
kolumnen ”uppgift saknas” som, efter att legat på runt 6-8 % tidigare under 2017-2019 ökar till 
>10 %.  Av andelen maligna tumörer i pankreas är 51 % belägna i caput. De periampullära 
cancerformerna registrerade i registret (malign tumör i duodenum, ampulla Vateri och distal 
gallgång) svarar för vardera 3-4 % av alla fall. Liksom tidigare år svarar neuroendokrina tumörer 
för 2 % av fallen. Benigna tumörer står för 9 % av alla registrerade diagnoser 2019. Dessa senare 
är patienter som opereras på misstanke om malign tumör men där den slutliga diagnosen blir 
benign.  

Medianåldern vid diagnos är väsentligt oförändrad jämfört med tidigare år med 73 år för malign 
diagnos och 69 år för benign diagnos (benigna tumörer inkluderande enstaka fall av kronisk 
pankreatit).  

Yngre patienter (<45 år) med diagnos i registret utgör 2,7 %. Vad gäller könsfördelningen är 
denna väsentligt oförändrad men med en tendens till ökad andel män/kvinnor (52,4/47,6 %). 
Det noteras en regional variation i könsfördelning på 50,2 % - 59,3 % för män och 40,7 % - 49,8 
% för kvinnor där registret per se inte kan erbjuda någon förklaring. Man ser också en regional 
variation för patienter som diagnosticerats med malign tumör i pankreas (C25.0-C25.3 och 
C25.8-C25.9) utan att ange stadium på mellan 2,8 % - 18,2 %. 

Andelen patienter med tumör i stadium IV vid diagnos är som tidigare hög, 58 % (tabell 4). Detta 
speglar den höga andelen pankreascancer som hittas i ett skede när kurativ behandling inte längre 
är möjlig samt den fortsätta svårigheten med tidig diagnostik. Endast 7 % av patienterna har vid 
upptäckt en tumör ≤ IIA. Detta innebär en begränsad tumör utan lymfkörtelmetastaser som bör 
betraktas som tillgängliga för kirurgisk bot. Medianöverlevnad för malign tumör i pankreas vid 
kurativt syftande kirurgi är 28 månader, medan andelen patienter som lever efter 5 år är 24,6 %. 

Överlevanden för hela korten med malign tumör i pankreas är i median 6,0 månader och 
femårsöverlevnaden 6,1 %. 
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Tabell 6. Köns- och åldersfördelning, diagnosår 2019 och 2020 

 Diagnosår 

 2019 2020 

Könsfördelning Män 1051 (53%) 872 (49%) 

 Kvinnor 937 (47%) 891 (51%) 

Medianålder vid 
diagnos, år Män 71 72 

 Kvinnor 72 73 

Ålder < 45 år Malign tumör i pankreas 21 (78%) 7 (78%) 

 
Malign tumör i distal gallgång eller ampulla 
Vateri 4 (15%) 1 (11%) 

 Malign tumör i duodenum 2 (7%) 1 (11%) 

Ålder 45-64 år Malign tumör i pankreas 293 (88%) 224 (84%) 

 
Malign tumör i distal gallgång eller ampulla 
Vateri 26 (8%) 30 (11%) 

 Malign tumör i duodenum 13 (4%) 13 (5%) 

Ålder 65-74 år Malign tumör i pankreas 486 (85%) 402 (85%) 

 
Malign tumör i distal gallgång eller ampulla 
Vateri 65 (11%) 56 (12%) 

 Malign tumör i duodenum 22 (4%) 16 (3%) 

Ålder > 74 år Malign tumör i pankreas 532 (87%) 515 (86%) 

 
Malign tumör i distal gallgång eller ampulla 
Vateri 57 (9%) 66 (11%) 

 Malign tumör i duodenum 22 (4%) 21 (3%) 
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KAPITEL 5 

Väntetider 

Data i kapitel 5 bygger på blankett A och BC med täckningsgrader på 91 resp. 89 %. 

Sammanfattning 

 Norra och Stockholm-Gotland har exkluderats på grund av otillräcklig täckning 
2020  

 Väntetiderna förbättras sakta avseende utredning 

 Väntetiderna till kirurgisk behandling har förbättrats marginellt under 2020 men 
är fortsatt generande långa. 

 Endast 36 % av patienterna erhåller kirurgisk behandling inom den av SVF 
stipulerade behandlingsrekommendationen 36 dagar. 

 

Väntetider under vårdprocessen baseras på inrapportering av formulär A och BC. 
Täckningsgraden i riket är 91% för blankett A och baserat på de planerade kurativa behandlingar 
som är inrapporterade i registret ligger täckningsgraden för formulär BC på 89 % i riket med 
variationer enligt figur 6. Då Stockholm-Gotland och Norra redovisar en täckning under 90% är 
dessa resultat inte redovisade. Stockholm-Gotlands resultat baserade på blankett A redovisas 
dock. 

 

 

Figur 6. Täckningsgrad för BC-formuläret, diagnosår 2020. I figuren visas även antal fall som 
täckningsgraden är baserad på samt antal inkomna blanketter per 100.000 invånare. 
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Tiden till behandlingsbeslut från remissdatum ligger generellt under den av SVF 
rekommenderade nivån. Siffran från Stockholm-Gotland bör bedömas efter täckningsgraden 
som är låg med möjlig selektion som följd.  

Trenden visar att väntetiderna generellt har sjunkit med tiden (fig 7). 

 

 

 

Figur 7. Väntetid från remiss till behandlingsbeslut diagnosår 2010-2020  

 

Nationella vårdprogrammet för Pankreastumörer anger att tiden från remissankomst till 
behandlingsbeslut ska vara under 14 dagar för mer än 80 % av patienterna. Figur 6 visar att alla 
redovisade regioner uppfyller detta i median. Tiden enligt SVF (standardiserat vårdförlopp) är satt 
till 22 dagar 

Tabell 7 visar dock att inga regioner lever upp till målet 80 % inom 14 dagar men andelen ökar 
sakat år från år och flera regioner är nära att uppfylla nationella vårdprogrammets 
rekommendation. Stockholm-Gotlands resultat är något sämre än 2019 men grunden till detta får 
enligt tidigare påpekande bedömas varligt. 
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Tabell 7. Väntetid från remiss till behandlingsbeslut, diagnosår 2019 och 2020 

 Diagnosår 

 2019 2020 

 Inom 14 dagar Inom 14 dagar 

Mellansven
ska 266 (69%) 275 (65%) 

Stockholm-
Gotland 384 (83%) 341 (77%) 

Sydöstra 154 (58%) 152 (65%) 

Södra 174 (53%) 144 (62%) 

Västra 217 (56%) 234 (70%) 

Riket 1195 (65%) 1146 (69%) 

 

Enligt standardiserat vårdförlopp för periampullär cancer bör behandlingsbeslut inom 22 dagar 
från remissbeslut om misstanke från första röntgen eller endoskopi som påvisar tumören tas för 
80 % av patienterna. 

I registret används mätpunkten ”datum för första imaging” som surrogat för SVF tidpunkten 
remissankomst bilddiagnostik. Detta är den närmaste tidpunkt registret kan ha för att bedöma 
SVF tider. 

Trots att standardiserat vårdförlopp införts under 2016 är det bara Stockholm/Gotland och 
numer Mellansvenska regionen som uppfyller målet (tabell 8) Övriga regioner har en registrerad 
postiv  trend från 2019 (tabell 6). 

 

Tabell 8. Väntetid från första imaging till behandlingsbeslut, diagnosår 2019 och 2020  

 Diagnosår 

 2019 2020 

 Inom 22 dagar Inom 22 dagar 

Mellansven
ska 145 (71%) 165 (84%) 

Stockholm-
Gotland 253 (98%) 202 (96%) 

Sydöstra 57 (44%) 70 (57%) 

Södra 76 (57%) 77 (69%) 

Västra 75 (56%) 108 (70%) 

Riket 606 (71%) 622 (78%) 
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Enligt gällande standardiserat vårdförlopp ska väntetiden från behandlingsbeslut till kirurgi inte 
överskrida 14 dagar (figur 8), vilket endast Sydöstra regionen kan prestera. Jämförelse med SVF 
skall dock göras med försiktighet då olika regioner har olika långa ledtider i de moment som 
stipuleras under SVF. I tabell 8 anges ledtiden enligt SVF för 22 dagar vilket är felaktigt. 

Flera regioner har en tendens till ökande tider sedan 2010 vilket delvis kan förklaras med den 
över tid ökande mängden resektioner samt en trolig resursbrist i förhållande till denna ökning. 
Dock finns en positiv trend sedan 2017-2018 hos de flesta regionerna. Regionerna Stockholm-
Gotland och Norr är ej representerade till följd av dålig täckning av operationsformulär BC. 

 

 

Figur 8. Väntetid från definitivt behandlingsbeslut till kirurgi, diagnosår 2010-2020 

 

Standardiserade vårdförloppet för pankreascancer stipulerar en väntetid från första imaging till 
kirurgi inom 36 dagar eller 43 dagar med utökad utredning vilket ingen av regionerna når (tabell 
9). Endast 36 % av patienterna erbjuds kirurgi inom 36 dagar. Stor variation regionalt med 24 % i 
Västra till 47 % i Sydöstra som kan erbjuda patienterna kirurgi inom anmodad tid (36 dagar).  

Andelen patienter som erbjuds kirurg enligt standardiserat vårdförlopps rekommendationer har 
ökat i de redovisade regionerna men ligger fortsatt generande lågt. Generellt är väntetiderna 
alldeles för långa med tanke på tumörsjukdomens aggressiva natur. Centralisering enligt 
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nivåstrukturering har skett över tid med ökat antal patienter hos opererande sjukhus medan 
resurstilldelning inte ha hängt med. 

 

Tabell 9. Väntetid från första imaging till kirurgi, diagnosår 2019 och 2020  

 Diagnosår 

 2019 2020 

 Inom 36 dagar Inom 36 dagar 

Mellansvenska 56 (29%) 63 (37%) 

Sydöstra 19 (17%) 48 (47%) 

Södra 22 (20%) 24 (24%) 

Västra 20 (18%) 43 (34%) 

Riket 117 (22%) 178 (36%) 
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KAPITEL 6 

Utredning 

6.1 Beslut om kurativt syftande kirurgi 

 

 Patienter med kurativt syftande behandlingsintention bedöms på MDK i 98% av 
fallen. 

 48 % bedöms var i kurativ intention vilket inkluderar patienter med neoadjuvant 
behandling. 

 

Data i kapitel 6 bygger på blankett A med en täckningsgrad på 91 % (53 % [Norra] – 100% 
[Södra]) mot Cancerregistret.  

I det nationella vårdprogrammet för tumör i pankreas och periampullärt påpekas vikten av att 
patientens förutsättningar och utredningsresultat diskuteras i multidiciplinär terapikonferens 
(MDK).  

För opererade patienter i riket ligger denna siffra på 98% för 2020 och har stadigt ökat över tid 
(från 82% 2017 till 85 % 2019). 90 % målet uppnås i samtliga regioner utom Norra där 
täckningsgraden är för låg för att datan ska vara tillförlitlig (Tabell 10).  

I 48% av fallen (823 av totalt 1751 registrerade) beslutade MDK att det fanns möjlighet till 
kurativt syftande behandling. I dessa 823 fall ingår även de som planeras för neoadjuvant 
behandling.  

762 patienter (utav 823) bedömdes därefter kunna överstå ett kurativt syftande operation och 
planerades för detta. Resterande 61 (7 %) bedömdes ej tåla kirurgi (Figur 9). 

 

Tabell 10. Beslut taget om kurativ syftande operation vid MDK delad på region, diagnosår 2020, 
antal fall samt fall per 100 000 invånare 

 Multidisciplinär konferens 

 Nej Ja 

Mellansvenska 2 (1%)  
 Per 100.000:  0.1 

181 (99%)  
 Per 100.000:  8.5 

Stockholm-Gotland 0  
 Per 100.000:  0 

183 (100%)  
 Per 100.000:  7.5 

Sydöstra 1 (1%)  
 Per 100.000:  0.1 

114 (99%)  
 Per 100.000:  10.6 

Södra 1 (1%)  
 Per 100.000:  0.1 

92 (99%)  
 Per 100.000:  5.3 
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 Multidisciplinär konferens 

 Nej Ja 

Västra 8 (5%)  
 Per 100.000:  0.4 

149 (95%)  
 Per 100.000:  7.2 

Riket 12 (2%)  
 Per 100.000:  0.1 

719 (98%)  
 Per 100.000:  6.9 

 

 

Den relativt höga andelen patienter som i definitivt behandlingsbeslut erbjuds kurativt syftande 
kirurgi (47 %) håller i sig jämfört tidigare år (47 % 2019). Premaligna tillstånd (såsom IPMN) 
registreras bara om de blir föremål för kirurgi, och bidrar således till att siffran för 
rekommendation om kirurgi vid MDK blir hög.  

År 2020 utfördes dock enbart 436 av de planerade 500 resektioner i de analyserade regionerna 
(Väst, Syd, Sydöstra och Mellansvenska). 

 

6.2 Icke kurativt behandlingsbeslut 

 

 Registret når målet om att alla skall bedömas på MDK (>90%) men alla regioner 
når inte målet. 

 

Beslut om icke-kurativ behandling tas i MDK. Jämfört beslut om kurativt syftande behandling 
har andelen fall dragna i MDK vid icke-kurativt syftande behandling varit lägre. Behandlingen 
skall vara palliativ, antingen tumörspecifik (t.ex. onkologisk behandling) eller bästa 
understödjande vård. 

Som en kvalitetsindikator anges målet att minst 90 % av patienter bör behandlas utrifrån ett 
beslut på MDK. Tre regioner fyller detta målet. Södra och Väst hamnar precis under 90% och för 
Norra är siffrorna osäkta pga låg täckningsgrad. 

Anledningen till beslut om palliativ vård (”icke kurativ syftade behandling”) var 2020 
metastaserad sjukdom hos 664 patienter (71 %), vilket är något högre än 2019. 13 % hade lokalt 
avancerad (icke-resektabel) tumör, och 16 % av att patienterna bedömdes inte tåla kirurgi (alt. ej 
bedömda) (figur 9).  

Patienter som i regional MDK bedöms att ha lokalt avancerad sjukdom skall även diskuteras i 
nationell MDK för att säkerställa lika bedömning för alla, och om möjligt, med hjälp av 
onkologisk förbehandling, öka andelen patienter som erbjuds kurativt syftande kirurgi. 
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Figur 9. Flödesschema, diagnosår 2020 

 

I det nationella vårdprogrammet för tumör i pancreas och periampullärt påpekas vikten av att alla 
patienter erbjuds en namngiven kontaktsjuksköterska. I samband med införandet av 
standardiserade vårdförlopp fick kontaktsjuksköterskefunktionen starkt fäste över hela landet.  

En kontaktsjuksköterska är en tydligt namngiven person med ett övergripande ansvar för 
patienten och närstående. Alla opererande och de flesta utredande enheter i Sverige har denna 
funktion om än ej alla med formell utbildning i kontaktsjuksköterskans roll. 

Andelen patienter med kontaktsjuksköterska 2020 är 92 % vilket indikerar att riket når målet; mer 
än 90 % enligt det nationella vårdprogrammet. Andelen som erhållit en namngiven 
kontaktsjuksköterska har hela tiden stigit från ett värde på knappt 60 % 2014 och regionala 
skillnader som tidigare fanns blir mindre uttalade nu. I Södra, Väst och Stockholm-Gotland når 
man målvärdet på >90 %. Stockholm-Gotland har från att legat en bra bit under målvärdet ökat 
sin andel kraftigt under 2020 . (Figur 10). 
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Figur 10. Namngiven kontaktsjuksköterska, diagnosår 2014-2020 
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KAPITEL 7 

Planerad kurativ behandling 

Data i kapitel 7 bygger på blankett BC med en täckningsgrad på 89 %.  

 

 

Figur 11. Täckningsgrad för formulär BC, diagnosår 2020. I figuren visas även antal fall som 
täckningsgraden är baserad på samt antal inkomna blanketter per 100.000 invånare. 

 

 Medianåldern stiger sakta över tid för patienter med planerad kurativ behandling 

 Den allmänna sjukligheten hos patienter med planerad kurativ behandling ökar 

 

Medianåldern hos de som planerades för kurativt syftande behandling var 70 år (Tabell 11). 
Andelen kvinnor var 50 %.  

Av alla patienter som planerades för kirurgi klassades 75 % med Performancestatus enligt WHO 0 
eller 1, och 60 % klassades som ASA 1 eller 2 (Tabell 11). Mer än en femtedel av patienterna som 
gick till kurativt syftande behandling klassades som ASA 3 eller högre. ASA fördelningen bör 
tolkas med viss försiktighet då klassificering är en subjektiv bedömning och kan således skilja sig 
mellan och inom olika enheter.  

Skillnaderna över tid är små för att dra några säkra slutsatser. Vid jämförelse mellan diagnosår 
2016 vs 2020 anar man dock en trend mot ökad ålder samt högre andel med diabetes vilket skulle 
indikera att vi opererar allt fler äldre med samsjuklighet. Detta stödjs av att proportionen 
patienter med Performancestatus 0 samt ASA 1 är lägre 2020 jämfört 2016 (38 % v 61 % och 10 
% vs 14 %) 
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Tabell 11. Ålder, könsfördelning, BMI, diabetes, performance status enligt WHO och ASA-
klassifikation, diagnosår 2016-2020 

 Diagnosår 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Medianålder (range)  
vid diagnos 

68 (17-87) 69 (8-89) 70 (11-88) 70 (17-90) 71 (20-89) 

Män, antal (%) 430 (51%) 475 (53%) 457 (52%) 500 (55%) 412 (50%) 

Kvinnor, antal (%) 420 (49%) 427 (47%) 421 (48%) 408 (45%) 411 (50%) 

BMI, median (range) 25 (15-44) 25 (6-42) 25 (12-48) 25 (11-41) 25 (3-42) 

Diabetes, antal (%) 142 (17%) 161 (18%) 180 (21%) 183 (20%) 172 (21%) 

Performance status enligt 
WHO, antal (%)      

0 522 (61%) 527 (58%) 473 (54%) 437 (48%) 309 (38%) 

1 172 (20%) 187 (21%) 211 (24%) 251 (28%) 308 (37%) 

2 32 (4%) 33 (4%) 54 (6%) 68 (7%) 56 (7%) 

3 3 (0%) 0 10 (1%) 2 (0%) 2 (0%) 

4 0 0 0 1 (0%) 0 

Uppgift saknas 121 (14%) 155 (17%) 130 (15%) 149 (16%) 148 (18%) 

ASA-klassifikation, antal (%)      

1 119 (14%) 148 (16%) 121 (14%) 91 (10%) 85 (10%) 

2 373 (44%) 379 (42%) 381 (43%) 405 (45%) 410 (50%) 

3 237 (28%) 215 (24%) 238 (27%) 258 (28%) 173 (21%) 

4 8 (1%) 5 (1%) 9 (1%) 5 (1%) 7 (1%) 

Uppgift saknas 113 (13%) 155 (17%) 129 (15%) 149 (16%) 148 (18%) 
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KAPITEL 8 

Peroperativa data 

Data i kapitel 8 bygger på blankett BC. Nationellt inrapporterades 762 BC-blanketter 
med en täckningsgrad på 89 %. Enligt beslut i styrgruppen för registret visas statistik 
endast för de regioner som har en täckningsgrad på ≥ 90%. Noterbart är att region Norr 
och region Stockholm -Gotland har en lägre täckningsgrad på 38 respektive 78 %. Det 
innebär att regionerna Norr och Stockholm-Gotland inte redovisas här. Samtliga data 
utgår från patientens mantalsskrivningsort och inte från opererande enhet. 

 

 Andelen patienter där kurativt syftande operation kan genomföras ligger 
oförändrat trots pågående pandemi 

 Proximal resektion utgör huvudparten av operationerna, men andelen total 
pankreatektomi ökar 

 Venresektion utförs i 21% av alla operationerna, medan artärresektion som ingår i 
den nationella nivåstruktureringen endast utförs i 3% av operationerna 

 Operationstid skiljer sig mellan Sydöstra regionen och övriga regioner, vilket 
kvarstår från 2019. 

 

Antalet resektioner har sedan 2016 legat stadigt mellan 550 och 600/ år efter en kraftig ökning 
med start 2013. I tabell 12 noteras att 436 resektioner har rapporterats i de regioner som kan 
urtvärderas under 2020. Detta är samma nivå som 2019 då 444 rapporterades ifrån dessa 
regioner. 

Av de som planerades för kurativ resektion 2020 och togs till operation i riket erhöll 87 % den 
tänkta operationen. 13 % av alla befanns således irresektabla vid operation. Orsaken till detta är 
fjärrspridning som upptäcks vid operation eller en lokalt avancerad sjukdom där radikal resektion 
anses omöjlig. Detta är en internationellt mycket bra andel då den radiologiska pre-operativa 
diagnostiken är erkänt svår och andelen som erhåller operation har varit likartad de senaste åren. 

Avseende irresektabilitet funnet vid operation varierar siffrorna mellan 24 % och 8 % (se tabell 
12). Denna variation har funnits sedan registrets början mellan olika regioner, inte alltid de 
samma. Vad denna variation består är oklart och kan definieras av flera olika variabler. En 
förklaring kan vara att andelen cancer av antalet opererade skiljer sig åt (tabell 24) vilket kan 
förklara att man stöter på spridd/avancerad sjukdom mindre ofta. Väntetider skulle kunna vara 
en del av förklaringen då Södra regionen har lägst andel patienter åtgärdade inom 36 dagar och 
även den högsta andelen irresektabla. (tabell 9, 12). Även den kirurgiska aggressiviteten vid 
resektion (bedömt via surrogatparameter kärlresektioner) skiljer sig något över landet med lite 
färre venresektioner i Södra regionen, 12% jämfört med 18-28% (tabell 15). 

Hur den preoperativa diagnostikens träffsäkerhet påverkar kan inte utläsas från registret.  
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Tabell 12. Planerad resektion utförd för patienter med kurativt syftande behandling, 
diagnosår 2020, antal fall samt fall per 100 000 invånare 

 Planerad resektion utförd 

 Nej Ja 

Mellansven
ska 

18 (11%)  
 Per 100.000:  0.8 

153 (89%)  
 Per 100.000:  7.2 

Sydöstra 8 (8%)  
 Per 100.000:  0.7 

95 (92%)  
 Per 100.000:  8.8 

Södra 24 (24%)  
 Per 100.000:  1.4 

75 (76%)  
 Per 100.000:  4.3 

Västra 14 (11%)  
 Per 100.000:  0.7 

113 (89%)  
 Per 100.000:  5.5 

Riket 64 (13%)  
 Per 100.000:  0.6 

436 (87%)  
 Per 100.000:  4.2 

 

Sedan flera år tillbaka har andelen avlastande kirurgi i samband med att radikal kirurgi inte kan 
genomföras sjunkit. Trenden har nu avtagit och det är rimligt att tro att de patienter som behöver 
palliativt avlastande kirurgi erhåller detta men få erhåller profylaktisk palliativ by-pass kirurgi. 
Flera studier, bland annat ifrån detta register visat på fördelar med endoskopisk avlastning 
jämfört med kirurgisk avlastning.  

Variationen mellan regionerna har varit relativt stor tidigare men förefaller nu ha harmoniserats 
mellan regionerna (tabell 13). Det låga antalet patienter gör att enstaka åtgärder ger stora 
variationer i statistiken. Det totala antalet åtgärder skiljer sig från tabell 12, då en patient kan ha 
genomgått flera åtgärder (64 mot 67). 

 

Tabell 13. Åtgärder utförda då planerad resektion ej kunde genomföras, diagnosår 2020 

 Vad gjordes istället för resektion? 

 Totalt 
Avlastande 
gallvägskirurgi 
(JKD30/JKD31) 

Gastroentero- 
anastomos 
(JDE00/JDE01) 

Biopsi 
(JLA20/JAH21) Annat 

Enbart 
exploration 
(JAH00/JAH01) 

Mellansvenska 20 0 1 (5%) 15 (75%) 4 (20%) 2 (10%) 

Sydöstra 9 2 (22%) 1 (11%) 4 (44%) 1 (11%) 2 (22%) 

Södra 24 0 0 9 (38%) 4 (17%) 11 (46%) 

Västra 14 2 (14%) 2 (14%) 13 (93%) 0 1 (7%) 

Riket 67 4 (6%) 4 (6%) 41 (61%) 9 (13%) 16 (24%) 

 

Fortsatt utgör pankreatikoduodenektomin 56 % av alla resektioner, medan andelen totala 
pankreatektomier har ökar något till 13% (tabell 14).  Oförändrat med förra året ligger andelen 
distala resektioner på 28 %. Av dessa utförs 42 % laparoskopiskt, även detta oförändrat med 
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2019. Regionala skillnader finns mellan regionerna där andelen laparoskopisk resektion är högst i 
Södra och lägst i Mellansvenska regionen, 56 respektive 26% av genomförda distala resektioner. 

Andelen pylorusbesparande pankreatikoduodenektomier är 16 % av alla resektioner nationellt 
och utförs mest i Mellansvenska regionen och anses bero på lokala traditioner (tabell 14). Någon 
skillnad i utfallet mellan de olika teknikerna har inte visats i internationella studier.  

 

Tabell 14. Typ av utförd resektion, diagnosår 2020 

 

 Sjukvårdsregioner 

Utförd resektion Riket Mellansvenska Sydöstra Södra Västra 

Standard Whipple 
(JLC30/JLC40) 

201 
 (46%) 

42 
 (27%) 

63 
 (66%) 

40 
 (53%) 

56 
 (50%) 

Pylorussparande 
(JLC30/JLC40) 

71 
 (16%) 

63 
 (41%) 

1 
 (1%) 0 7 

 (6%) 

Total pankreatektomi +/- 
splenktomi (JLC20) 

41 
 (9%) 

15 
 (10%) 

3 
 (3%) 

8 
 (11%) 

15 
 (13%) 

Distal pankreasresektion 
(JLC10/JMA00) 

64 
 (15%) 

22 
 (14%) 

14 
 (15%) 

11 
 (15%) 

17 
 (15%) 

Distal pankreasresektion 
laparoskopisk 

(JLC11/JMA01) 
46 

 (11%) 
8 

 (5%) 
9 

 (9%) 
14 

 (19%) 
15 

 (13%) 

Enukleation (JLC96) +/- 
Segmentresektion 

(JLC50) +/- 
Pankreassparande 

duodenectomi (JDW96) 
+/- Annan 

9 
 (2%) 

3 
 (2%) 

2 
 (2%) 

2 
 (3%) 

2 
 (2%) 

Uppgift saknas 4 
 (1%) 0 3 

 (3%) 0 1 
 (1%) 

Totalt 436 
 (100 %) 

153 
 (100 %) 

95 
 (100 %) 

75 
 (100 %) 

113 
 (100 %) 

 

 

Vid Whippleresektion och total pankreatektomi utförs venresektion i 21 % av alla operationer i 
Riket och artär resektion i 3 % (tabell 15). Denna frekvens överensstämmer väl med rapporter 
från internationell litteratur och har legat på samma nivå de senaste åren. 
 
Andelen ven- och artärresektioner nationellt har stigit sedan registrets införande vilket torde 
indikera en ökad kirurgisk aggressivitet och möjligen en bättre chans för radikalitet. Regionala 
variationer har förekommit genom åren och är svårbedömda då det även ses en stor variation 
inom samma region över tid t.ex. för Södra regionen som gått från 25% 2019 till 12% 2020 
utförda venresektioner. Det kan svårligen förklaras av förändrad inställning till venresektion. 
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Tabell 15. Ven- och artärresektion vid standard Whipple/pylorussparande  
eller total pankreatektomi, diagnosår 2020, antal fall samt fall per 100 000 invånare 

Utförd resektion 

 
JLC30/40 - Standard Whipple/Pylorussparande  

 JLC20 - Total pankreatektomi 

 Antal Venresektion Artärresektion 

Mellansvenska 120  
 Per 100.000:  5.6 

22 (18%)  
 Per 100.000:  1 

4 (3%)  
 Per 100.000:  0.2 

Sydöstra 67  
 Per 100.000:  6.2 

15 (22%)  
 Per 100.000:  1.4 

2 (3%)  
 Per 100.000:  0.2 

Södra 48  
 Per 100.000:  2.7 

6 (12%)  
 Per 100.000:  0.3 

0  
 Per 100.000:  0 

Västra 78  
 Per 100.000:  3.8 

22 (28%)  
 Per 100.000:  1.1 

4 (5%)  
 Per 100.000:  0.2 

Riket 313  
 Per 100.000:  3 

65 (21%)  
 Per 100.000:  0.6 

10 (3%)  
 Per 100.000:  0.1 

 

Det finns en variation mellan regionerna avseende operationstid som kvarstår från 2019, där 
Sydöstra regionen har en påfallande lägre operationstid jämfört med övriga tre regioner (tabell 
16). 

Vid jämförelse med internationella data är operationstiderna för Riket något längre men 
blödningen mindre i Sverige. Det bör poängteras att det fortfarande inte råder tydlig konsensus 
mellan de olika opererande enheterna om hur den peroperativa blödningsmängden ska 
uppskattas, varför direkta jämförelser kan vara svåra.  

 

Tabell 16. Operationstid i minuter vid Whipple/pylorussparande eller total pankreatektomi 
respektive distal pankreasresektion 

 Operationstid i minuter, median (1:a kvartil - 3:e kvartil) 

 Diagnosår 

 2019 2020 

 
JLC10 - Distal 

pankreasresekti
on 

JLC30/40 - Standard 
Whipple/Pylorussparande  

JLC20 - Total pankreatektomi 

JLC10 - Distal 
pankreasresekt

ion  

JLC30/40 - Standard 
Whipple/Pylorussparande  

JLC20 - Total pankreatektomi  

Mellansvenska 172 (137-228) 357 (312-402) 197 (136-309) 385 (332-462) 

Sydöstra 110 (88-130) 210 (162-268) 132 (101-169) 233 (195-286) 

Södra 256 (205-360) 450 (390-532) 272 (233-350) 450 (401-492) 

Västra 267 (179-340) 438 (376-530) 220 (148-312) 432 (338-542) 

Riket 172 (120-266) 370 (295-450) 198 (140-298) 375 (302-476) 
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Andelen patienter som erhållit perioperativ blodtransfusion vid pankreatikoduodenektomi har 
sjunkit sakta över åren (25 % år 2013; 15 % 2019). Kvarstår oförändrat 2020 på 15%. Variationen 
nationellt är mellan 4-25 %. Sydöstra ligger högt i andelen patienter som får transfusion vid 
proximal resektion men lågt vid distal resektion och borde bero på olika indikationer och 
traditioner snarare än den kortare operationstiden.  

 

Tabell 17. Andel patienter som fick transfusion peroperativt och/eller postoperativt vid 
Whipple/pylorussparande eller total pankreatektomi respektive distal pankreasresektion, 
diagnosår 2019 och 2020 

 Andel patienter som fick transfusion peroperativt 

 Diagnosår 

 2019 2020 

 
JLC10 - Distal 

pankreasresekt
ion 

JLC30/40 -  
Standard 

Whipple/Pylorussparande 
 JLC20 -  

Total pankreatektomi 

JLC10 - Distal 
pankreasresektion 

JLC30/40 -  
Standard 

Whipple/Pylorussparande 
 JLC20 -  

Total pankreatektomi 

Mellansvenska 7 (18%) 17 (15%) 4 (18%) 15 (12%) 

Sydöstra 2 (12%) 14 (21%) 1 (7%) 17 (25%) 

Södra 1 (11%) 5 (7%) 2 (18%) 2 (4%) 

Västra 3 (23%) 12 (16%) 2 (12%) 13 (17%) 

Riket 13 (17%) 48 (15%) 9 (14%) 47 (15%) 
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KAPITEL 9 

Postoperativa data 

Sammanfattning 

 Norra och Stockholm-Gotland har exkluderats på grund av otillräcklig täckning 
2020  

 Läckage från resektionsrand efter 27% av distal pankreasresektion 

 Anastomosläckage efter 14% av Whipple 

 Ingen komplikation efter 31% av Whipple och 38% av distal pankreasresektion 

 Mortalitet (30 dagar) efter Whipple är 1,9% och efter distal pankreasresektion 0% 

 

Postoperativa data baseras på inrapportering av formulär D. Baserat på de planerade 
kurativa behandlingar som är inrapporterade i registret ligger täckningsgraden för 
formulär på D 95%. 

 

 

Figur 12. Liggande staplar visar täckningsgrad för formulär D diagnosår 2020. Texten beskriver 
det antal inrapporterade fall som täckningsgraden är baserad på och antal inkomna formulär D  
per 100.000 invånare i varje region. 

 
Medianvårdtiden efter Whipple/Total pankreatektomi i Riket är under 2020 drygt 13 dagar, och  
har legat stabilt senaste åren (Figur 13), trots en ökande andel äldre patienter och patienter som 
genomgått neoadjuvant kemoterapi. Sedan 2016 ingår i total vårdtid även postoperativ vårdtid 
efter det initiala skedet vårdtid på annan klinik, som på länssjukhusens kirurgklinik eller annan 
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rehabiliterande klinik inför definitiv hemgång. Detta kan möjligen förklara trend till ökande 
vårdtider i Södra, Sydöstra och Västra regionerna. 

Medianvårdtiden efter distal pankreasresektion i Riket är under 2020 9 dagar, och har legat stabilt 
fram till 2017 (Figur 14), varefter den ökar något av samma anledning som ovan. Den minskning 
i vårdtid som kan noteras i Södra, kan antas härröra från en större andel laparoskopiska 
resektioner (Tabell 14).

 

Figur 13. Vårddagar efter operation vid Whipple/pylorussparande eller total pankreatektomi, 
median, diagnosår 2012 – 2020 

 

Figur 14. Vårddagar efter operation vid distal pankreasresektion, median diagnosår 2012 – 
2020 
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9.2 Postoperativa komplikationer 

 

Pankreaskirurgi är tyngd av komplikationer, av vilka de allra flesta kan hanteras smidigt, förutsatt 
att patienten vårdas på en enhet med vana att snabbt identifiera och åtgärda komplikationerna. 

Tabell 18 visar den komplikation som identifierades som den enskilt avgörande för patientens 
vårdförlopp efter Whipple/total pankreatektomi respektive distal resektion både vid benign och 
malign indikation. De tre översta raderna tar upp komplikationer specifika för pankreaskirurgi 
fastställda av International Study Group for Pancreatic Surgery (ISGPS) medan allmänna 
komplikationer definieras enligt Clavien-Dindo klassifikationen.  

En ISPGS A-komplikation kan hanteras konservativt, en grad B-komplikation kräver mindre 
ingrepp (perkutan dränering, endoskopi, blodtransfusion), medan en grad C-komplikation kräver 
större ingrepp (interventionell radiologi, laparotomi, dialys) som vid anastomosläckage och  
blödning, eller långvarigt bruk av V-sond som vid persisterande ventrikelretention. 

En grad 1 Clavien-Dindo komplikation är varje avvikelse från en smidig postoperativ 
återhämtning, och kan kräva farmakologisk behandling. En grad 2-komplikation inkluderar TPN 
och blodtransfusion. En grad 3-komplikation kräver ingrepp utan eller i lokal (3a) eller allmän 
(3b) anestesi. En grad 4-komplikation är livshotande och kräver intensivvård på grund av 
organsvikt (4a) eller multiorgansvikt (4b). En grad 5-komplikation resulterar i att patienten dör.  

Tabell 18. Komplikationer under vårdtid efter standard/pylorussparande Whipple och total 
pankreatektomi jämfört med distal pankreasresektion, diagnosår 2020 

 JLC10 - Distal pankreasresektion JLC30/40 - Standard/Pylorussparande Whipple 
JLC20 - Total pankreatektomi 

Postoperativa komplikationer enligt ISPGS (A+B+C) 

Pankreasanastomosläckage    
Resektionsrandsläckage (JLC10) 

28 (27%) 

Gradering, Biokemiskt läckage: 24 (23%) 
Gradering, B: 4 (4 %) 
Gradering, C: 0 (0 %) 

89 (28%) 

Gradering, Biokemiskt läckage: 62 (20%) 
Gradering, B: 23 (7%) 
Gradering, C: 4 (1%) 

Gallanastomosläckage 1 (1%) 30 (5%) 

Ventrikelretention 3 (3%) 79 (12%) 

Postoperativa komplikationer enligt Clavien-Dindo (1-5) 

Blödning 7 (7%) 32 (5%) 

Sårruptur 0 (0%) 4 (1%) 

Infektion (kirurgisk) 8 (8%) 69 (11%) 

Annan kirurgisk komplikation 4 (4%) 32 (5%) 

Infektion (icke kirurgisk) 7 (7%) 40 (6%) 

Lungemboli 2 (2%) 12 (2%) 

Djup ventrombos 0 (0%) 3 (0%) 

Kardiovaskulär komplikation 1 (1%) 21 (3%) 
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 JLC10 - Distal pankreasresektion JLC30/40 - Standard/Pylorussparande Whipple 
JLC20 - Total pankreatektomi 

Annan medicinsk komplikation 3 (3%) 24 (4%) 

Reoperation 2 (2%) 22 (3%) 

Ingen komplikation 39 (38%) 198 (31%) 

 

Av de patienter som genomgick Whipple/total pankreatektomi hade 31% ett efterförlopp utan 
komplikationer medan patienter som genomgick distal resektion rapporterades komplikationsfria 
i 38%.  

Efter standard/pylorussparande Whipples operation är pankreasanastomosläckage och 
ventrikelretention de vanligast komplikationerna (14 % respektive 12 %).  

Efter distal pankreasresektion är läckage från resektionsranden och kirurgisk infektion de 
vanligaste komplikationerna (27% respektive 8 %).  

 

Figurer 15 och Figur 16 visar fördelningen av komplikationernas svårighetsgrader enligt 
Clavien-Dindo-klassifikationen.  

Efter standard/pylorussparande Whipples operation hade hela 89,7 % hade ingen/mild-måttlig 
(0/1-3a) komplikation, medan 10,4% hade en allvarlig (3b-5) komplikation  

Efter distal pankreasresektion hade hela 97,4 % hade ingen/mild-måttlig (0/1-3a) komplikation, 
medan 2,6% hade en allvarlig (endast 3b) komplikation  

Trots relativt hög förekomst av allvarliga komplikationer efter pankreaskirurgi, är det dock 
ovanligt med dödsfall (standard/pylorussparande Whipples operation 1,9%, och distal 
pankreasresektion 0% ) inom 30 dagar  

Variationen i fördelningen av komplikationer enligt Clavien-Dindo kan till stor del förklaras av 
tolkningar av framför allt de mildare komplikationerna. Avseende de mer allvarliga 
komplikationerna är variationen avsevärt mindre och det postoperativa utfallet avseende allvarliga 
komplikationer i stort är lika över landet. 
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Figur 15. Svårighetsgradering av komplikationer under vårdtid enligt Clavien-Dindo vid 
standard/pylorussparande Whipple eller total pankreatektomi, diagnosår 2020 

 

 

 

Figur 16. Svårighetsgradering av komplikationer under vårdtid enligt Clavien-Dindo vid distal 
pankreasresektion, diagnosår 2020 
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9.3 PAD registrering 

 
PAD-data bygger på inrapportering av formulär E. Baserat på de planerade kurativa 
behandlingar som är inrapporterade i registret så är täckningsgraden 2020 för formulär E 
91 %. Detta är en viss minskning jämfört med 2019 då den låg på 96 %. På grund av 
täckningsgrad under gränsen på 90% för Stockholm-Gotland och Norra redovisas inte 
statistik för dessa regioner. Blanketten har en eftersläpning då den registreras först upp 
till 2 månader efter operation.  
 
 

 

Figur 17. Täckningsgrad för formulär E, diagnosår 2020. I figuren visas även antal fall som 
täckningsgraden är baserad på samt antal inkomna blanketter per 100.000 invånare. 

 

 

Tabell 19 visar att av samtliga maligna tumörer (C- och D-koder i ICDO-3) i pankreas och 
periampullära regionen är 66% belägna i pankreas enligt riksgenomsnittet. Viss regional variation 
ses med 56% i Södra och 78% i Västra regionen. Södra regionen avviker med 30% tumörer 
utgångna från distal gallgång. Att bedöma den exakta utgångspunkten för pankreatobiliär cancer 
med utbredd periampullär växt kan vara mycket svårt, även på operationspreparat. 
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Tabell 19. Histologiskt verifierade pankreas- och periampullära tumörer per region, diagnosår 
2020, antal fall samt fall per 100 000 invånare 

 Totalt Tumör i 
duodenum 

Tumör i distal 
gallgång 

Tumör i Ampulla 
Vateri Tumör i pankreas 

Mellansvenska 111  
 Per 100.000:  5.2 

11 (10%)  
 Per 100.000:  0.5 

10 (9%)  
 Per 100.000:  0.5 

20 (18%)  
 Per 100.000:  0.9 

70 (63%)  
 Per 100.000:  3.3 

Sydöstra 66  
 Per 100.000:  6.1 

3 (5%)  
 Per 100.000:  0.3 

5 (8%)  
 Per 100.000:  0.5 

11 (17%)  
 Per 100.000:  1 

47 (71%)  
 Per 100.000:  4.4 

Södra 80  
 Per 100.000:  4.6 

4 (5%)  
 Per 100.000:  0.2 

24 (30%)  
 Per 100.000:  1.4 

7 (9%)  
 Per 100.000:  0.4 

45 (56%)  
 Per 100.000:  2.6 

Västra 80  
 Per 100.000:  3.9 

1 (1%)  
 Per 100.000:  0 

11 (14%)  
 Per 100.000:  0.5 

6 (8%)  
 Per 100.000:  0.3 

62 (78%)  
 Per 100.000:  3 

Riket 337  
 Per 100.000:  3.2 

19 (6%)  
 Per 100.000:  0.2 

50 (15%)  
 Per 100.000:  0.5 

44 (13%)  
 Per 100.000:  0.4 

224 (66%)  
 Per 100.000:  2.2 

 

 

Vid malign tumör i pankreas uppfattades resektionen peroperativt som radikal i 78 % och 
tveksamt radikal/icke-radikal i 3% (tabell 20). Detta är en viss förändring jämfört med 2019 då 
andelen låg på 68% respektive 4%. Denna makroskopiska radikalitet skiljer sig regionalt, där den 
varierar mellan 71% i Södra regionen och 85% i Sydöstra. Den mikroskopiska radikaliteten (R0) 
ligger i riket på 44% jämfört med 31% år 2019. Detta är en hög siffra med tanke på att 
frekvensen R1 enligt litteraturen är mer än 75% om tillräckligt med material bäddas. Även här ses 
regionala variationer där Västra regionen har 52% och Sydvästra 32% R0-resektioner. Frågan är 
om skillnader i diagnostiken mellan patologavdelningarna eller skillnader i täckningsgrad kan 
förklara variationen. Den nya E-blanketten sedan 2017 förutsätter bedömning enligt 
patologföreningens KVAST-dokument och kan ej fullständigt fyllas i utan sådan 
bedömning. Anmärkningsvärt är den höga andelen fall där uppgift om makroskopisk eller 
mikroskopisk radikalitet saknas, 19% respektive 18%. Sannolikt rör sig detta om ett 
inrapporteringsproblem. 

 

Både den makroskopiska och mikroskopiska radikaliteten är högre vid maligna tumörer i distala 
gallgången, ampulla Vateri samt duodenum (tabell 21-23). Detta är sannolikt en av förklaringarna 
till att dessa tumörer har bättre prognos jämfört med pankreascancer, liksom annorlunda biologi 
och möjlighet till effektiv adjuvant behandling.   
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Tabell 20. Radikalitet för tumör i pankreas, diagnosår 2020 

 Malign tumör i pankreas 

 Makroskopiskt radikalt ingrepp Mikroskopiskt radikalt ingrepp 

 Antal Ja Nej Uppgift 
saknas Tveksamt Ej 

bedömbart 
Radikal 

(R0) 

Icke 
radikal 

(R1) 

Uppgift 
saknas 

Mellansvenska 70 54 (77%) 1 (1%) 15 (21%) 0 4 (6%) 30 (43%) 25 (36%) 11 
(16%) 

Sydöstra 47 40 (85%) 0 5 (11%) 2 (4%) 0 15 (32%) 27 (57%) 5 (11%) 

Södra 45 32 (71%) 1 (2%) 12 (27%) 0 0 21 (47%) 11 (24%) 13 
(29%) 

Västra 62 48 (77%) 3 (5%) 11 (18%) 0 0 32 (52%) 18 (29%) 12 
(19%) 

Riket 224 174 (78%) 5 (2%) 43 (19%) 2 (1%) 4 (2%) 98 (44%) 81 (36%) 41 
(18%) 

 

 

Tabell 21. Radikalitet för tumör i distal gallgång, diagnosår 2020 

 Malign tumör i distal gallgång 

 Makroskopiskt radikalt ingrepp Mikroskopiskt radikalt ingrepp 

 Antal Ja Nej Uppgift 
saknas Tveksamt Ej 

bedömbart 
Radikal 

(R0) 

Icke 
radikal 

(R1) 
Uppgift 
saknas 

Mellansvenska 10 9 (90%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) 1 (10%) 5 (50%) 4 (40%) 0 (0%) 

Sydöstra 5 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (40%) 3 (60%) 0 (0%) 

Södra 24 17 (71%) 0 (0%) 6 (25%) 1 (4%) 0 (0%) 12 (50%) 6 (25%) 6 (25%) 

Västra 11 10 (91%) 0 (0%) 1 (9%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (82%) 1 (9%) 1 (9%) 

Riket 50 41 (82%) 0 (0%) 8 (16%) 1 (2%) 1 (2%) 28 (56%) 14 (28%) 7 (14%) 
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Tabell 22. Radikalitet för tumör i ampulla Vateri, diagnosår 2020 

 Malign tumör i ampulla Vateri 

 Makroskopiskt radikalt ingrepp Mikroskopiskt radikalt ingrepp 

 Antal Ja Nej Uppgift 
saknas Tveksamt Ej 

bedömbart 
Radikal 

(R0) 

Icke 
radikal 

(R1) 

Uppgift 
saknas 

Mellansvenska 20 18 (90%) 0 (0%) 2 (10%) 0 (0%) 1 (5%) 13 (65%) 5 (25%) 1 (5%) 

Sydöstra 11 11 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (82%) 2 (18%) 0 (0%) 

Södra 7 5 (71%) 0 (0%) 2 (29%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (29%) 2 (29%) 3 (43%) 

Västra 6 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (83%) 1 (17%) 0 (0%) 

Riket 44 40 (91%) 0 (0%) 4 (9%) 0 (0%) 1 (2%) 29 (66%) 10 (23%) 4 (9%) 

 

 

Tabell 23. Radikalitet för tumör i duodenum, diagnosår 2020 

 Malign tumör i duodenum 

 Makroskopiskt radikalt ingrepp Mikroskopiskt radikalt ingrepp 

 Antal Ja Nej Uppgift 
saknas Tveksamt Ej 

bedömbart 
Radikal 

(R0) 

Icke 
radikal 

(R1) 

Uppgift 
saknas 

Mellansvenska 11 11 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (91%) 0 (0%) 1 (9%) 

Sydöstra 3 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Södra 4 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Västra 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Riket 19 19 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 18 (95%) 0 (0%) 1 (5%) 

 

 

Pankreasresektionerna resulterade för hela riket i PAD som var maligna (dvs carcinom eller 
höggradigt dysplastiska lesioner) i 66 % jämfört med 83% 2019 (tabell 24). Lägst frekvens 
maligna tumörer rapporterades från Mellansvenska regionen (57 %) och högst andel från Södra 
(79%). Andelen IPMN och MCN med låggradig dysplasi ligger på 15% vilket är jämförbart med 
föregående år (12%). Fall med annan diagnos (9%) såsom autoimmun pankreatit och kronisk 
pankreatit (9 %) representerar sannolikt den preoperativa svårigheten att skilja dessa tillstånd 
från malignitet, både radiologiskt och cytologiskt.  
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Tabell 24. Histologisk typ/tumörentitet för pankreascancer, diagnosår 2020 

 Histologisk typ/tumörentitet 

 Totalt 

Carcinom (ex. 
NEC, inkl 
höggradig 
dysplasi) 

IPMN (låggradig dysplasi), 
MCN, intraductal neoplasi 
gallg., låggradig dysplasi 

Neuroendokrin 
ursprung, 
NET/NEC 

Annat (adenom, 
inflammation 
mm) 

Mellansvenska 76 43 (57%) 14 (18%) 9 (12%) 10 (13%) 

Sydöstra 61 41 (67%) 8 (13%) 4 (7%) 8 (13%) 

Södra 43 34 (79%) 4 (9%) 4 (9%) 1 (2%) 

Västra 78 52 (67%) 12 (15%) 10 (13%) 4 (5%) 

Riket 258 170 (66%) 38 (15%) 27 (10%) 23 (9%) 

 

 

Medianvärdet för antal lymfkörtlar som analyserats ligger på 20 för Whippleresektat, 10 för 
distala pankreatektomier och 26 för totala pankreatektomier. Detta är en lätt ökning jämfört med 
siffrorna för 2019 (tabell 25) och en klar förbättring sett ur ett längre tidsperspektiv. En viss 
variation ses över landet där Västra regionen endast har 5 lymfkörtlar per fall för distala 
resektioner. För pankreascancer bör enligt TNM8 minst 12 lymfkörtlar undersökas medan 
KVAST-dokumentet rekommenderar minst 15. Vikten av att analysera flera lymfkörtlar i 
preparatet är avgörande för en korrekt prognos och är ett av kvalitetsmåtten på patologin.   

 

Tabell 25. Undersökta regionala lymfkörtlar för fall vid standard Whipple/pylorussparande, 
distal pankreasresektion och total pankreatektomi, 
diagnosår 2019 och 2020 

 Antal undersökta lymfkörtlar, median (1:a kvartil - 3:e kvartil) 

 Diagnosår 

 2019 2020 

 
JLC10 - Distal 

pankreasresekti
on  

JLC20 - 
Total 

pankreatekt
omi  

JLC30/40 - 
Standard 

Whipple/Pylorussp
arande  

2020_JLC10 - 
Distal 

pankreasresekt
ion 

2020_JLC20 - 
Total 

pankreatekto
mi 

2020_JLC30/40 - 
Standard 

Whipple/Pylorusspar
ande 

Mellansvenska 13 (5-20) 25 (21-35) 22 (15-28) 12 (4-18) 32 (25-45) 24 (16-30) 

Sydöstra 8 (6-16) 24 (19-28) 18 (14-24) 8 (6-17) 26 (14-29) 18 (15-22) 

Södra 7 (6-15) 20 (18-26) 20 (14-25) 18 (6-27) 19 (11-34) 20 (14-24) 

Västra 5 (0-11) 15 (13-34) 16 (11-20) 5 (0-16) 21 (17-26) 18 (13-23) 

Riket 8 (5-18) 24 (18-32) 18 (14-25) 10 (3-20) 26 (17-32) 20 (14-26) 
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Tabell 26 visar att det endast är 23 % av opererade fall med pankreascancer som är  

utan lymfkörtelmetastaser och således hamnar i den bättre prognosgruppen. Andelen är 
väsentligen likartad som 2019 (20%). Detta belyser vikten av diagnostisera sjukdomen så tidigt 
som möjligt. Anmärkningsvärt är den höga andelen fall med NX. 12% för riket och 21% för 
Södra regionen.   

 

Tabell 26. N0, N1 och NX för pankreascancer per region, diagnosår 2020. Patienter med 
neoadjuvant behandling är exkluderade 

 N-stadium 

 N0 N1 NX 

Mellansvenska 11 (30%) 24 (65%) 2 (5%) 

Sydöstra 6 (16%) 29 (76%) 3 (8%) 

Södra 7 (24%) 16 (55%) 6 (21%) 

Västra 8 (21%) 24 (63%) 6 (16%) 

Riket 32 (23%) 93 (65%) 17 (12%) 
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KAPITEL 10 

Onkologi 

Täckningsgraden för blankett G (Onkologi) har ökat stegvis sedan införandet 2013. Data 
presenteras med 1 års fördröjning eftersom blankett G ifylls ett år efter diagnos eller vid 
patientens frånfälle. För patienter diagnostiserade år 2019 var täckningsgraden i riket 
cirka 50% (figur 26), vilket är en klar förbättring jämfört med diagnosår 2017 då 
motsvarande siffra var 18,5%. Region Uppsala-Örebro är ett föredöme med 97% täckning, 
och flera av de andra regionerna redovisar också klart bättre siffror än tidigare. 
Fortfarande finns stor förbättringspotential, framförallt för de patienter som inte 
opereras.  

I hela riket remitterades 76% av de patienter som opererades på grund av adenocarcinom i 
pankreas till onkologisk klinik för adjuvant kemoterapi. Motsvarande siffror för patienter som 
opererades på grund av övriga mer sällsynta diagnoser (cancer i distala gallvägarna, ampulla Vateri 
samt duodenum) var något högre (81, 80 respektive 84%) (tabell 24). På grund av den varierande 
täckningsgraden, speciellt i Norra regionen, måste data från denna region, och även den 
nationella siffran, bedömas med försiktighet. Då värdet av adjuvant kemoterapi är betydande och 
väl belagt, åtminstone vid diagnosen pankreascancer, är det positivt att en klar majoritet av 
patienterna erbjuds sådan behandling (tabell 26). I den pågående nordiska NORPACT-1 studien, 
där flera svenska centra deltager, undersöks värdet av neoadjuvant kemoterapi. Förhoppningen är 
att den experimentella behandlingssekvensen (2 månader neoadjuvant kemoterapi följt av 
operation och därefter 4 månader adjuvant kemoterapi) ska innebära att fler patienter kan erhålla 
kemoterapi och att 1-årsöverlevnaden ska förbättras jämfört med standardbehandlingen 
(operation följt av 6 månader adjuvant kemoterapi). 

G-blanketten har nyligen genomgått en betydande revision. De senaste årens positiva utveckling 
med flera nya behandlingsalternativ vid både kurativ och palliativ situation återspeglas i den nya 
G-blankettens utformning. Den uppdaterade blanketten kommer inom kort att introduceras. 
Vikten av förbättrade rutiner för ifyllande av G-blanketten för primärt palliativa patienter (dvs de 
som aldrig opereras) kan inte nog understrykas. 
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Figur 18. Täckningsgrad för formulär G, diagnosår 2019. I figuren visas även antal fall som 
täckningsgraden är baserad på samt antal inkomna blanketter per 100.000 invånare. 

 

 

Tabell 27. Remitteras för adjuvant behandling av de som är opererade , diagnosår 2020 

 
Malign tumör i 

pankreas 
Malign tumör i distal 

gallgång 
Malign tumör i ampulla 

Vateri Malign tumör i duodenum 

 
Antal 

operera
de 

Remitteras 
för adjuvant 
behandling 

Antal 
opererade 

Remitteras 
för adjuvant 
behandling 

Antal 
opererade 

Remitteras 
för adjuvant 
behandling 

Antal 
opererade 

Remitteras 
för adjuvant 
behandling 

Mellansvenska 67 53 (79%) 10 8 (80%) 20 17 (85%) 11 9 (82%) 

Sydöstra 46 36 (78%) 5 5 (100%) 11 8 (73%) 3 3 (100%) 

Södra 45 27 (60%) 24 17 (71%) 7 3 (43%) 4 3 (75%) 

Västra 61 49 (80%) 11 10 (91%) 6 6 (100%) 1 1 (100%) 

Riket 219 165 (75%) 50 40 (80%) 44 34 (77%) 19 16 (84%) 
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KAPITEL 11 

Resultat per Region 

Nedan redovisas ett urval av de redan presenterade resultaten uppdelat på region. Även här är 
Norra och Stockholm-Gotland borttaget från analys beroende på låg täckningsgrad. 

Registret täckningsgrad bygger på jämförelse mot cancerregistret vilket har vissa regionala 
variationer (tabeller 4-5) i antal anmälningar från regionerna. Det bedöms osannolikt att dessa 
skillnader speglar äkta skillnad i förekomsten av de aktuella diagnoserna. I år minskar antalet 
anmälningar ifrån Väst och Syd vilket kan bero på pågående pandemi. 

Antalet sjukhus som utför pankreaskirurgi har under de senaste åren sjunkit. Det finns nu också 
ett beslut sedan hösten 2016 att koncentrera pankreas och periampullära operationer till de sex 
regionsjukhusen. I princip alla operationer utförs nu enligt beslut på de sex regionsjukhusen. För 
Uppsala-Örebro regionen opereras också pankreaskirurgi i Karlstad efter gemensam regional 
MDK. 

Beslut om att rekommendera patienterna resektion varierar mellan 5.7 pr 100.000 invånare (Syd) 
till 9.6 pr 100.000 invånare (Sydöst) (Figur 6). Således är det uppenbart att indikationer för 
pankreasresektioner varierar mellan regionerna. Huruvida detta beror på olika bedömningar av 
medicinska indikationer, patientfaktorer eller resurstillgång kan inte utläsas ifrån registerdata. 

Planerad resektion utfördes på 436 patienter av 500 planerade i de fyra redovisade regionerna. 
Detta representerar ytterligare en ökad antal patienter som opereras med pankreas resektion. 

Detta inkluderar alla resektioner inkluderande de periampullära cancerformerna, neuroendokrina 
tumörer, premaligna förändringar och benigna förändringar (kronisk pankreatit och autoimmun 
pankreatit) (Tabell 12).  

De registrerade pankreasresektionerna på de fyra regionerna varierar mellan 75 och 153 vilket 
visar att alla dessa regioner är att betrakta som ”very high volume center” enligt internationell 
bedömning och praxis. 

Frekvensen av utförda resektioner i förhållande till planerade resektioner varierar mellan 76 och 
92% (tabell 12). Om detta speglar olika rutiner för preoperativ utredning, olika andelar maligna 
diagnoser eller resurstillgång kan enbart spekuleras. Det föreliggare samvariation där Syd har lägst 
andel patienter som kommer till kirurgisk behandling inom SVF målet (tabell 9) och har även 
lägst andel utförda resektioner av de planerade. 

 

Av alla med planerad kurativ intention så togs detta beslut till 98 % vid multidisciplinär konferens 
och av alla patienter med pankreascancer föredrogs  

Tabell 28 visar vidare att alla regioner uppfyller det nationella målet om att alla operationer skall 
bedömas vid multidisciplinär konferens. Det nationella målet är utöver detta att 90 % av alla 
patienter, inte bara de opererade, skall bedömas vid multidisciplinär konferens. Detta nås i de 
flesta regioner med några undantag (Syd och Väst) och i riket är målet nått efter flera års sakta 
stigande andel. 
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Tabell 28. Beslut om kurativ syftande operation taget vid MDK delad på region, diagnosår 2020, 
antal fall samt fall per 100 000 invånare 

 Multidisciplinär konferens 

 Nej Ja 

Mellansvenska 2 (1%)  
 Per 100.000:  0.1 

181 (99%)  
 Per 100.000:  8.5 

Stockholm-Gotland 0  
 Per 100.000:  0 

183 (100%)  
 Per 100.000:  7.5 

Sydöstra 1 (1%)  
 Per 100.000:  0.1 

114 (99%)  
 Per 100.000:  10.6 

Södra 1 (1%)  
 Per 100.000:  0.1 

92 (99%)  
 Per 100.000:  5.3 

Västra 8 (5%)  
 Per 100.000:  0.4 

149 (95%)  
 Per 100.000:  7.2 

Riket 12 (2%)  
 Per 100.000:  0.1 

719 (98%)  
 Per 100.000:  6.9 

 

Avseende införande av ny teknik (här laparoskopi) som kan gagna patienterna i form av minskad 
vårdtid och kortare konvalescens visar tabell 29 att andelen laparoskopiskt utföra distal 
resektioner ökar i de redovisade regionerna. Strax över 40 % av alla distala resektioner utförs nu 
med laparoskopiskt teknik, en andel som ökat med 10% om året den senaste fem-årsperioden. 
Högst andel 2020 utfördes i Syd. Laparoskopisk pankreatikoduodenektomi utförs endast i 
enstaka fall liksom robotkirurgi men är nästa utmaning att ta sig hand för svenska 
pankreaskirurger. Samtliga regioner har under 2020 startat upp robotprogram och 
förhoppningsvis kommer denna andel att öka och kunna redovisas framöver. 

Dessa mått sammanfaller med internationell standard och visar att svensk pankreaskirurgi hävdar 
sig väl. 

 

Tabell 29. Distal pankreasresektion och distal pankreasresektion laparaskopisk, diagnosår 
2020, antal fall samt fall per 100 000 invånare 

 
Distal pankreasresektion laparoskopisk 
 (JLC11/JMA01) 

Distal pankreasresektion 
 (JLC10/JMA00) 

Riket 46 (42%)  
 Per 100.000:  0.4 

64 (58%)  
 Per 100.000:  0.6 

Mellansvenska 8 (27%)  
 Per 100.000:  0.4 

22 (73%)  
 Per 100.000:  1 

Sydöstra 9 (39%)  
 Per 100.000:  0.8 

14 (61%)  
 Per 100.000:  1.3 

Södra 14 (56%)  
 Per 100.000:  0.8 

11 (44%)  
 Per 100.000:  0.6 

Västra 15 (47%)  
 Per 100.000:  0.7 

17 (53%)  
 Per 100.000:  0.8 
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Resultat avseende peri- och postoperativa data inklusive patologiutvärdering visar de senaste åren 
att de regionala skillnader som förekom vid starten av registret nu är utsuddade även om det 
enstaka år varierar något i jämförelserna regionalt. Denna lilla variation som nu ses i vissa 
parametrar anses inte bero skillnad i vård utan kan tillskrivas tillfälliga brister i registrering eller få 
antal patienter där enstaka patientutfall spelar stor roll. Samtliga regioner som redovisas här 
presenterar data i enligt med hög internationell standard avseende resektionsfrekvenser, och 
perioperativt förlopp. 
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KAPITEL 12 

Överlevnad 

Prognosen vid pankreascancer är generellt mycket dålig med en medianöverlevnad på ca 6-8 
månader och en 5-års överlevnad på ca 6 % för hela gruppen, det vill säga både primärt palliativa 
och de som genomgått kurativt syftande behandling. Sedan 2017 kan överlevnad presenteras från 
registerdata och med ökande volymer patienter i registret kan också 5-års överlevnadsdata per 
region presenteras. Överlevandskuror för alla sjukdomsstadier, uppdelat per region presenteras i 
figur 19.  

När registerdata delas upp i tre lika tidsperioder från 2010 (registerstart) till 2018 noteras en svagt 
signifikant bättre överlevnad för senaste perioden (2016-18) efter 2 och 3 år, 18 % mot 13 % 
respektive 13 % mot 10 %, jämfört med tidsperioden 2010-15 (Figur 20) 

 

Figur 19. Överlevnad 2010-2019, per region för pankreascancer. 
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Figur 20. Överlevnad 2010-2019, per diagnosperiod för pankreascancer. 

 

Beträffande 5-års överlevnaden för registrerad opererad malign tumör i pankreas föreligger en låg 
spridning mellan regionerna. och 5-års överlevnad för patientgruppen som genomgått 
resektionskirurgi varierar mellan uppvisar ca 17 – 22 % (figur 21).  

Siffrorna från framförallt Stockholm-Gotland och Norra regionen är mycket osäkra och omöjliga 
att tolka på grund av den låga registreringen/täckningsgraden som beskrivits tidigare. Av denna 
anledning saknas Stockholm-Gotland i figur 21. 
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Figur 21. Överlevnad för opererade patienter med pankreascancer (2010-2019). 

 

Från och med årets rapport presenteras överlevnaden även uppdelat för tumörtyp.  

Det noteras att estimerade 5-årsöverlevnaden för övriga periampullära tumörer är betydligt bättre 
än för pankreascancer, drygt 25 % för duodenal cancer och ännu något bättre vid tumör i 
ampulla Vateri och något sämre vid distal gallgångscancer (figur 22).  

 

5-års överlevnaden för den opererade gruppen med diagnos adenocarcinom i pankreas i Sverige 
är strax under 25 % samt för distal gallgångscancer strax under 30 % (figur 23). 5-års 
överlevnaden för patienter opererade för cancer i ampulla Vateri och duodenum är dock båda 
över 50% (figur 23). Dessa data baseras på registerdata från 2011-2019 och står sig mycket väl 
jämfört med internationellt publicerade data t ex från European Study Group for Pancreatic 
Cancer, och studierna ESPAC-3 och ESPAC-4. Notera också att aktuella data anges som 
överlevnad efter diagnosdatum och inte överlevnad efter operationsdatum, vilket annars brukar 
vara gängse. 



55 

 

Figur22. Total överlevnad, inkluderande tidsperioden 2011-2019, för patienter med tumör i 
pankreas, distal gallgång, ampulla Vateri och duodenum. 

 

Figur 23. Total överlevnad, inkluderande tidsperioden 2011-2019, vid genomgången kurativt 
syftande kirurgi för patienter med tumör i pankreas, distal gallgång, ampulla Vateri och 
duodenum. 
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Från och med årets rapport presenteras inte bara överlevnad utifrån tumörtyp utan även uppdelat 
per TNM stadium. För en mycket tidig pankreas cancer i stadium IA (≤2 cm och ingen 
lymfkörtel eller fjärrmetastasering) är 5 års överlevanden över 50%, men från figuren nedan 
(figur 24) framgår att denna gruppen är minst (138 patienter) om man jämför med övriga stadier 
av sjukdomen. 

 

 

Figur 24. Överlevnadskurva för pankreascancer per TNM-stadium, diagnos år 2011-2019 

 

Det är en vanlig tolkning att övriga periampullära tumörer har en betydligt bättre överlevnad än 
pankreascancer. När överlevnadssiffror från vårt svenska material visas, uppdelat per TNM 
stadium, noteras dock för distal gallvägscancer (Figur 25) överlevnadssiffror förvisso bättre än vid 
pankreascancer men ändå mer lika denna diagnos än de båda övriga. För såväl cancer i ampulla 
Vateri (Figur 26) som duodenal cancer (Figur 27) noteras en betydligt bättre prognos. Det bör 
noteras att antalet patienter i de tre sistnämnda grupperna är betydligt lägre än för 
pankreascancer. 
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Figur 25. Överlevnad för tumör i distal gallgång per TNM-stadium, diagnos år 2011-2019 

 

 

Figur 19. Överlevnad för tumör i ampulla Vateri per TNM-stadium, diagnos år 2011-2019 
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Figur 20. Överlevnad för tumör i duodenum per TNM-stadium, diagnos år 2011-2019  
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Det är viktigt att noggrant analysera lymfkörtlar i operationspreparat, både vad gäller antal, 
lokalisation och eventuell metastasering för att kunna ge en så korrekt prognos som möjligt. En 
viktig vattendelare vad gäller prognosen är om spridning till lymfkörtlar har skett eller ej. Detta 
ses i nedanstående figur (Figur 25) som visar överlevnad efter kirurgi för pankreascancer under 
åren 2011-2017, med och utan lymfkörtelmetastasering. Skillnaden i 5 års-överlevnad (47 % 
jämfört 15 %) är signifikant (p<0.001).  

 

Figur 25. Överlevnad för patienter med pankreascancer, N0 och N1, opererade 2011-2017 

 

Radikalitet är en annan viktigt prognostisk faktor och överlevanden efter radikal operation för 
pankreascancer (R0) visas i Figur 26. Skillnaden i 5 års-överlevnad mellan R0 och R1 32% resp. 
18% är statistiskt signifikant.  Som visades i tabell 16 är det endast cirka 30 % som uppnår R0 
efter operation för pankreascancer vilket också belyser svårigheterna med kirurgisk behandling.  

Siffrorna i figuren skall tolkas med försiktighet då den innehåller patienter som bedöms innan 
införandet av KVAST dokumentet och andelen R0 är troligen överskattad och innehåller ett 
flertal patienter med R1 sjukdom. 
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Figur 26. Överlevnad för patienter med pankreascancer, R0 och R1,  
opererade 2011-2017. Patienter med neoadjuvant behandling är exkluderade. 

Radikalt avlägsnad tumör (R0) är en annan viktigt prognostisk faktor och icke-radikal operation 
(R1, avstånd till kirurgisk resektionsmarginal <1mm) är vanligt vid pankreascancer. Vid 
kombination av status avseende radikalitet och lymfkörtel spridning för att visualisera 
överlevanden för patienter med pankreascancer under åren 2011-2017 ser man en tydligt 
påverkan på långtidsöverlevnaden, >50% estimerad 5 års överlevnad vid N0, R0 tumör, och vid 
såväl lymfkörtelspridning som icke-radikal kirurgi strax över 13% (Figur 27). 

 

Figur 27. Överlevnad för patienter med pankreascancer, N0, N1, R0 och R1,  
opererade 2011-2017. Patienter med neoadjuvant behandling är exkluderade 
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KAPITEL 13 

Forskning 

Efter valideringen av registret åren 2015-2016, där resultatet visade på robusta och tillförlitliga 
data, öppnades registret för ansökningar om datauttag till forskningsändamål. Anvisningar finns 
på registrets hemsida under fliken dokument; 
(https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/bukspottkortel/kvalitetsregister/
200518-riktlinjer-for-forskning-kvalitetsregister.pdf).  

Det ställs flera krav på forskargruppen för att kunna bedriva forskning från registret. Först 
skickas en intresseförfrågan med kort beskrivning av aktuellt projekt till styrgruppen. Vid 
godkänd ansökan kan gruppen gå vidare med en ansökan till etikprövningsmyndigheten. I 
forskargruppen skall det alltid ingå minst en person från styrgruppen för bästa möjliga och 
rimliga tolkning av registerdata. För datauttag skickas en ansökan till Regionalt Cancercentrum 
Sydöst. Registret benämns enhetligt - Swedish National Pancreatic and Periampullary Cancer 
registry – i publikationer. Under de senaste åren har studier från registret presenterats vid 
internationella möten i Mainz, Geneve, Amsterdam, Madonna di Campiglio samt vid den 
Svenska kirurgveckan och möten arrangerade av Swedish Study group for Pancreatic Cancer 
(SSPAC). I nuläget finns 21 pågående forskningsprojekt. 

Sedan första publikationen 2018 finns det nu 11 publicerade arbeten. Under 2020 godkändes fem 
nya projekt av styrgruppen. Publikationer från året 2020 redovisas nedan och samtliga 
publicerade arbeten med registerdata hittas via länken 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/bukspottkortel/kvalitetsregister/2
005128-publikationer-pa-pankreasregistret.pdf.  

Registerdata ingick under året i ett delarbete i doktorsavhandling; Linus Aronsson, Intraductal 
papillary mucinous neoplasms of the pancreas -Clinical management, health economy and 
biomarkers. Lunds Universitet 2020. ISBN 978-91-7619-975-6 ISSN 1652-8220. 

Publikationer 2020 baserade på registerdata 

 

Williamsson C, Stenvall K, Wennerblom J, et al. Predictive Factors for 
Postoperative Pancreatic Fistula-A Swedish Nationwide Register-Based Study. World J Surg. 
2020;44:4207-4213. 

Sahlström E, Nilsson J, Tingstedt B, et al. Surgical exploration without resection 
in pancreatic and periampullary tumors: report from a national database. Scand J Surg. 2020 Apr 
17. Online ahead of print. 

Johansen K, Lundgren L, Gasslander T, et al. There Is No Increase in Perioperative Mortality 
After Pancreaticoduodenectomy in Octogenarians: Results From the Swedish National Registry 
for Tumors in the Pancreatic and Periampullary Region. Ann Surg open September 1, 2020. 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/bukspottkortel/kvalitetsregister/2005128-publikationer-pa-pankreasregistret.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/bukspottkortel/kvalitetsregister/2005128-publikationer-pa-pankreasregistret.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32299289/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32299289/


 62 

Williamsson C, Rystedt J, Andersson B. An analysis of gender differences in treatment and 
outcome of periampullary tumours in Sweden - A national cohort study. HPB (Oxford). 2020 
Dec 15. Epub ahead of print.  
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KAPITEL 14 

Sammanfattande kommentarer 

Sammanfattning 

 Data som presenteras i rapporten stöds av hög täckningsgrad 

 För första gången redovisas en del av variablerna i förhållande till befolkningsunderlag i 
olika regioner 

 Väntetider till operation är fortsatt för långa 

 Andelen patienter som bedöms kunna erbjudas kurativ behandling är hög 

 Tillgången till kontaktsjuksköterskor förbättras över tid 

 Den grupp som erbjuds kurativ behandling stiger i ålder och har sämre performans status 
jämfört med tidigare år 

 Det föreligger stora regionala skillnader i användning av venresektioner 

 R0 frekvens är fortfarande oväntad hög på samtliga enheter 

 Antal undersökta lymfkörtlar är väl över rekommenderade gränser 

 Det föreligger regionala skillnader i resektionsfrekvens vid pankreas cancer och 
periampullära maligniteter samt i vilken utsträckning venresektioner utförs 

 

Registrets täckningsgrad (mot cancerregistret) är sedan 2014 omkring 95% men har över tid 
varierat mellan regionerna.  Under 2020 noteras stora problem för Norra regionen med generellt 
mycket låg täckningsgrad och för Stockholm-Gotland där den generella täckningsgraden också är 
något låg men framför allt för den opererade gruppen. Då denna region är den folkrikaste i landet 
påverkar täckningsgraden där nationella data i hög grad liksom att regionens data blir omöjliga att 
tolka. I enlighet med registergruppens beslut om gränsdragning för täckningsgrad redovisas inte 
dessa regioner i delar av årsrapporten. 

En automatiserad överföring av data från data-journalen till registret skulle innebära att detta 
problem till största delen undviks. För att det ska komma till stånd krävs, som tidigare vid 
upprepade tillfällen påpekats, en samlad nationell satsning på ett system för automatiserad 
dataöverföring mellan landets olika data-journalsystem och kvalitetsregistren. 2021 års rapport 
från Pankreasregistret är ett tydligt, och inte enstaka, exempel på detta.   

Nytt för årets presentation är att en del variabler beskrivs i förhållande till befolkningsunderlag i 
de olika regionerna. Bakgrunden till detta är att regionernas storlek varierar vilket gör att denna 
typ av presentation gör det lättare att upptäcka eventuella skillnader i handläggandet av 
patienterna. 

Totalt finns nu omkring 18 200 patienter i registrets databas och antalet har de senaste åren 
stabilt ökat med ca 1850 per år (1763 nyanmälningar 2020, Figur 3). På grund av den 
eftersläpning som sker med registreringen noteras att en sannare total täckningsgrad kan 
redovisas först i det kommande årets årsrapport.  

En registerspecifik hemsida, vilken uppdateras kontinuerligt, finns på ”cancercentrum.se”. Där 
finns en forskningsflik med uppdaterad information om pågående studier på registerdata liksom 
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publicerade studier. Vissa utvalda registerdata visas publikt på ”Vården i Siffror” och 1177. På 
den registerspecifika hemsidan på INCA kan man efter inloggning se sitt eget sjukhus aktuella 
resultat jämfört med region och Riket avseende ett urval av kvalitetsindikatorer.  

 
 

Väntetider från första bildgivande diagnostik och remiss till behandlingsbeslut förbättras sakta 
över tid och andelen patienter som uppfyller de mål som är satta enligt SVF ökar något (figur 7 
och tabeller 7-8). Väntetider från behandlingsbeslut till operation är generellt för långa även om 
en minimal förbättring finns jämfört med diagnosår 2019 (Figur 8, tabell 9). Således är 
fortfarande resurstillgången för den aktuell patientgruppen oacceptabel. 

Som tidigare år fattas beslut om kurativt syftande operationer till närmast 100% vid 
multidisciplinära konferenser i samtliga regioner (tabell 10). Antalet patienter som erbjuds 
kirurgisk behandling i förhållande till antal invånare varierar med faktor 2 mellan olika regioner 
(tabell 10). Som tidigare år är andelen patienter som bedöms vara aktuella för kurativt syftande 
behandling strax under 50% och den vanligaste orsaken till att kurativ behandling inte bedöms 
vara aktuell är fjärmetastaser (figur 9). Andelen patienter som har tillgång till namngiven 
kontaktsjuksköterska ökar sakta även om regionala skillnader föreligger (figur 10) och Sydöstra 
samt Mellansvensk region uppnår inte det mål som är satt i nationella vårdprogrammet. 

Medianålder i gruppen patienter som planers för kurativ behandling stiger sakta över tid och 
andelen som bedöms ha god performans status (0) sjunker (tabell 11). Dessa ändringar speglar 
ökande tendens till försök till kurativa behandlingar trots förhöjd risk för komplikationer. 

Antal utförda resektioner i de regioner som har tillräcklig täckningsgrad är 436 jämfört med 444 
förra året (tabell 12). På liknande sätt som beskrivet ovan för planerade operationer skiljer sig 
regionerna med faktor 2 när det gäller antal utförda resektioner pr. 100.000 invånare. Det 
föreligger även skillnad av samma storleksordning när det gäller antal patienter som genomgår 
operation utan att resektion utförs (tabell 12). Detta kan eventuellt delvis förklaras av olika 
andelar maligna diagnoser bland de patienter som genomgår operation. 

I de fall resektion bedöms omöjlig att genomföra görs avlastande åtgärder enbart i minoritet av 
fallen (tabell 13) vilket har stöd i utförd forskning delvis baserad på regsiterdata. 

Andelen Whipple/total pankreatektomi där även venresektion utförs kvarstår vid ca 20% med en 
viss regional variation mellan 12 och 28% av utförda resktioner. Det föreligger även skillnad med 
upp till faktor 4 mellan regionerna i utförda venresektioner i förhållande till befolkningen (tabell 
15), vilket dock varierat tidigare mellan olika år. Skillnaderna i år kan bero på resursbrist i enstaka 
regioner (Syd) 

Vårdtiden efter Whipples operation är stabil runt 13 dagar i riket, Södra regionen utmärker sig 
med något kortare vårdtid vilket kan förklaras av hög andel patienter som skrivs ut direkt till 
hemmet (figur 13) jämfört med andra regioner som i högre utsträckning skriver ut patienterna till 
anda sjukvårdsenheter. Vårdtid efter distal pankreas resektion ligger stabil efter en ökning 2018 
som kan relateras till ändrad registrering (även vårdtid på övriga enheter registreras) (figur 14). 
Majoriteten av patienter som genomgår pankreaskirurgi får inga eller lindriga komplikationer 
(figur 15-16). 

Antal patienter pr. 100.000 invånare som genomgår resektion för pankreascancer och 
periampullära tumörer varierar med upp till 50% skillnad i mellan regionerna (tabell 19). 
Skillnaden samvarierar med det totala resektionsantalet (tabell 10) och således förklaras inte 
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regionala skillnader i utförd pankreskirurgi enbart av olika indikationer för premaligna tillstånd. 
Förekomsten av distal gallgångscancer som PAD diagnos i förhållande till pankreascancer sticker 
något ut i Södra vilket behöver analyseras djupare (tabell 19).  

Generellt rapporteras högre andel R0 resektioner vid pankreas cancer än förväntat i förhållande 
till internationella data vilket kan tyda på att implementeringen av 1mm marginal som kriterium 
för R0 inte är färdig i landet (tabell 20). Antalet undersökta lymfkörtlar vid Whipples operation är 
väl över rekommenderade gränser i samtliga regioner och vittnar om hög kvalitativ kirurgi och 
patologi (tabell 25). Andelen patienter som remitteras för onkologisk behandling efter kirurg för 
pankreascancer eller periampullär malignitet ligger runt 80% i de regioner där täckningsgraden 
tillåter analys (Mellansvenska, Väst och Sydöstra) (tabell 27). 

Pankreascancer och periampulära maligniteter har som känt dålig prognos där stadium och 
radikalitet vid operation, i de fall dessa kan utföras, påverkar utfallet mycket. De 
överlevnadsresultat som nu kan tas fram ifrån pankreasregistret är som förväntat och mäter sig 
väl med resultaten från större internationella studier (kapitel 12). 

Som följd av att den under 2015-16 genomförda valideringen visade robusta och godkända data 
är sedan 2016 registret öppet för ansökningar om datauttag för forskningsändamål. Anvisningar 
finns på registrets hemsida under fliken dokument. En ny validering påbörjades under slutet av 
2020 och visar preliminärt liknande resultat och en detaljanalys beräknas vara färdig under 2021.  

Under 2020 publicerades 4 artiklar i vetenskapliga granskade tidskrifter. Det internationella 
samarbetet mellan olika nationella pankreascancerregister är ytterligare utvecklat och finns nu 
samlat under hemsida (GAPASURG.com) och flertalet artiklar kommer att publiceras under 
2021 där svenska data redovisas i en internationell kontext. 

Sammanfattningsvis kan man även 2020 konstatera att Nationella kvalitetsregistret redovisar data 
som är internationellt mycket bra i jämförelse med stora studier och datauttag från 
välrenommerade centra. Vidare kan man från registret utläsa att omhändertagandet av 
patienterna, både avseende pre-operativ bedömning och kirurgisk behandling nu närmar sig de 
högt ställda målen i det nationella vårdprogrammet för pankreascancer. Det föreligger en regional 
variation i årets rapport på grund av varierande täckningsgrad som tyvärr gör regionala 
jämförelser svåra för vissa data. Fortfarande är det en bit kvar till de av SVF rekommenderade 
väntetiderna, framför allt när det gäller tillgängligheten till operation och postoperativa 
vårdplatser, även om det i årets rapport finns en tendens till förbättring. Dock är det endast ca 
1/3-del av patientgruppen som kommer till kirurgi inom 36 dagar från välgrundad misstanke som 
SVF rekommenderar.   

Det är oroande att täckningsgraden inte når upp till acceptabel nivå i alla regioner. Detta gör att 
data blir svårtolkade och mindre användbara i verksamheten och till forskning. Det speglar tyvärr 
att registerverksamheten fortfarande inte prioriteras av huvudmannen eller inom den kliniska 
verksamheten och att organisation kring registerarbete är bristfällig inom vissa enheter som 
handlägger denna patientgrupp. Det visar också tydligt på behovet av en nationell satsning på 
automatiserad data-överföring till registren. Med förbättrade möjligheter för data-inmatning 
skulle registret bli en ännu bättre databas som källa till ännu mer kunskap och möjlighet till 
förbättringar.  

Vi är stolta över den forskningsaktivitet som pågår på registerdata från Pankreasregistret med ett 
ökande antal publikationer och presentationer, vilka kommer att påverka omhändertagandet av 
patientgruppen, och ser med spänning fram emot forskningsresultat från pågående projekt och 
nya forskningsprojekt. 
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För styrgruppen för Nationella kvalitetsregistret för tumörer i pankreas och periampullärt. 

Bergthor Björnsson   Bobby Tingstedt 

Registerhållare   Ordförande 
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KAPITEL 15 

Populärvetenskaplig 
sammanfattning av registret 

Kvalitetsregistret för tumörer i bukspottskörteln (pankreas) och i organ i anslutning till 
bukspottskörteln (nedre delen av gallgången, gallgångsmynningen [Ampulla Vateri] och 
tolvfingertarmen) togs i bruk 2010 med målsättning att registrera alla patienter med elakartad 
tumör i detta område samt alla som opereras i bukspottskörteln på misstanke om elakartad 
tumör.  De huvudsakliga syftena med registret är att säkerställa att utredning och behandling av 
dessa tumörer sker på ett enhetligt och jämlikt sätt över hela landet och att, utifrån kunskap från 
registret, förbättringsbehov i alla delar av omhändertagandet ska kunna identifieras. Detta kan ske 
genom att alla som drabbas av sådan tumör bland annat ska bli bedömda vid en 
behandlingskonferens (Multidisciplinär Konferens; MDK) där många olika specialister inom 
området deltar. Sedan 2016 är det också beslutat att operationer på bukspottskörteln bara ska 
genomföras på landets universitetssjukhus för att antalet ingrepp på varje opererande enhet ska 
öka och med ökad kunskap och erfarenhet förbättrade resultat.  

 

Sedan 2012 har registret publicerat en årsrapport av de data som under året registrerats från varje 
enhet som utreder och behandlar dessa patienter. För att data ska anses tillförlitliga måste större 
delen (över 90 %) av alla med sjukdomen registreras (täckningsgraden). Denna var låg under 
registrets första år men har efterhand ökat och har nationellt sett legat över 90 % sedan 2013 
(Tabell 4, Figur 4). Då registreringen ännu måste ske manuellt är detta ett omfattande arbete där 
olika regioner emellanåt av olika skäl haft svårigheter. Detta har resulterat i något varierande 
täckningsgrader mellan landets olika regioner. En låg täckningsgrad för en region innebär att data 
blir svårtolkade och inte helt pålitliga. Av detta skäl togs inför denna årsrapport ett beslut att vissa 
data från regioner med täckningsgrad under 90 % inte ska presenteras i årsrapporten. Av 
organisatoriska skäl har norra regionen (Umeå) sista åren haft problem med registreringen och 
detta har även gällt Stockholm-Gotlands regionen. För 2020 hade övriga fyra regioner en 
täckningsgrad över 90 % (tre regioner 100 %) medan norra- och Stockholms-regionerna låg 
under denna gräns och därför tyvärr inte kan bidra med data till årsrapporten.  

 

Cirka 1400 personer drabbas varje år av cancertumör i bukspottskörteln och ytterligare cirka 500 
av cancer i de närliggande organen (Tabell 1). Då tumörsjukdomen oftast ger tydliga symptom 
först sent i förloppet har tumören vid upptäckten ofta spridit sig eller blivit för stor för att kunna 
opereras bort. Endast 20 % av de som drabbas av bukspottkörtelcancer kan genomgå en 
operation i botande syfte. Om tumören inte går att operera är det i första hand 
cellgiftsbehandling som blir aktuell. Denna behandling kan dock inte betraktas som botande utan 
som, under en period, bromsande och lindrande.  
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Sedan starten innehåller registret fram till och med 2020 cirka 16900 patienter varav 14400 med 
cancersjukdom (Tabell 4). De övriga utgörs framför allt av patienter som opereras för en 
misstänkt elakartad tumör men där mikroskopisk undersökning efter operationen visar en 
godartad tumör. Av alla cancertumörer som registreras utgör cancer utgående från själva 
bukspottskörteln cirka 65 % och övriga från de närliggande organen. Hälften av de som drabbas 
av cancer i detta område är över 75 år och det är ungefär lika vanligt hos kvinnor som hos män.  

 

Väntetider 

2016 infördes det Standardiserade Vårdförloppet (SVF) för misstänkt tumörsjukdom i 
bukspottskörteln i Sverige. Detta är en rekommendation (riktlinje) för hur lång väntetiden som 
mest bör vara från att stark misstanke på tumör föreligger till start av behandling. Tiden från att 
misstanken finns, och en remiss skrivs till specialistkliniken, fram till att ett behandlingsbeslut tas 
är 10 dagar (figur 7, tabell 7). Denna tid ligger under den målnivå på 22 dagar som SVF 
rekommenderar, men då en region med låg täckningsgrad finns med i figuren blir denna figur 
något osäker. Tiden från behandlingsbeslutet fram till operation (figur 8) ligger något över den av 
SVF rekommenderade tiden. Rekommenderad tid från första misstanke på tumör (oftast en 
röntgenundersökning; datortomografi) fram till operation är 36 dagar (43 dagar vid behov av 
utökad utredning)(tabell 9). Rekommenderad målnivå är att 80 % av patienterna ska komma till 
behandling inom denna tid men under 2020 var det bara 36 % av alla som hade väntetid på 36 
dagar eller mindre, med viss variation mellan regionerna. I de flesta regioner är det väntan från 
behandlingsbeslutet till operation som ger en total väntetid över den av SVF rekommenderade. 
Detta beror oftast på en brist på tillgång till operationssalar. Att det ändå finns en tendens till 
sjunkande tid till operation under 2020 (figur 8) kan bero på att det under Corona-pandemi året 
inkommit något färre remisser till de opererande klinikerna och att samtidigt cancerkirurgin har 
prioriterats.  

 

Utredning 

Tabell 10 visar att behandlingsbeslutet tas vid en MDK för 98 % av alla patienter som planeras 
för en operation. Denna siffra har långsamt ökat sedan registrerstarten. För de som har en spridd 
sjukdom är denna siffra dock något lägre. Över tid har också de patienter som erbjuds en 
kontaktsjuksköterska ökat (figur 10). Målet är att minst 90 % av alla patienter ska ha en 
namngiven kontaktsjuksköterska och det målet uppfylls under 2020 nästan av alla regioner.  

 

Operationsdata 

Tabell 11 visar att medianåldern på de patienter som planeras för en operation har ökat något 
över de senaste fem åren och att de som opereras 2020 också är något sjukare/har mer 
komplicerande sjukdomar jämfört med tidigare år. 

Av alla som planeras för en botande operation går denna att genomföra hos 87 % medan 
tumören hos övriga visar sig vara spridd och/eller för avancerad för att operationen ska kunna 
genomföras (tabell 12). Det föreligger relativt stor skillnad mellan regionerna i detta avseende 
men denna fördelning har varit väsentligen oförändrad de senaste fem åren.  
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Antalet bukspottskörteloperationer har sedan 2010 stadigt ökat fram till 2017 för att därefter vara 
relativt oförändrat. Totala antalet operationer under 2020 (tabell14) är dock svår att säkert 
uppskatta då de två enheterna med låg täckningsgrad inte är representerade i tabellen. De senaste 
åren har totalt cirka 560 – 580 operationer registrerats per år. Den största och mest 
komplikationsfyllda operationen, Whipples operation (som innebär att bukspottskörtelns huvud, 
tolvfingertarmen, gallgången och ofta del av magsäcken tas bort) utgör cirka 60 % av alla 
operationer. Tabell 16 visar tidsåtgången för de olika operationstyperna. Whipple-operationen tar 
drygt 6 timmar att utföra med relativt stor variation mellan regionerna (från cirka 4 till 7,5 timmar 
i genomsnitt). Dessa tider är väsentligen oförändrade över de senaste åren. Den operation där 
vänstra delen av bukspottskörteln avlägsnas (ofta tillsammans med mjälten) går fortare med en 
mediantid på omkring 3 timmar med viss regional variation. Den senare operationstypen utförs i 
ökande grad med titthålsteknik (laparoskopi) och senaste året har denna andel uppgått till nära 
hälften.  Även här föreligger en variation inom landet.  

 

Efter operationen 

Bukspottskirurg är komplikationsfylld (tabell 18, figur 15) och omkring 40 % av alla som 
opereras får någon typ av komplikation. Merparten av dessa är relativt lindriga men hos 10 % 
krävs någon typ av avancerad åtgärd inklusive i vissa fall intensivvård. Dödligheten i anslutning 
till en Whipple-operation är omkring 2 % vilket innebär att 7-8 patienter årligen avlider i Sverige i 
anslutning till operationen. Denna siffra är ändå vid internationell jämförelse relativt låg. Dessa 
risker måste beaktas och vägas mot fördelarna vid operationsdiskussion med patienten då det vid 
elakartad tumör inte finns någon annan behandling som är av botande karaktär. Registrerad 
vårdtid efter en operation varierar över landet beroende på om kliniken arbetar enligt specifikt 
program för snabb återhämtning efter en stor operation (ERAS, ”fast-track”) eller ej liksom om 
patienten vårdas klart på den opererande specialistkliniken eller under vårdtiden skickas till annan 
hem-klinik för fortsatt konvalescens. Den registrerade totala genomsnitts-vårdtiden efter en 
Whipple-operation är 13 dagar (figur 13) och för den något mindre vänster-sidiga operationen 9 
dagar (figur 14).  

 

Den mikroskopiska undersökningen (PAD) efter operation visade någon typ av elakartad tumör 
(cancer) vid 77 % av operationerna. Vid övriga operationer visade undersökningen 
cellförändringar som på sikt kan utvecklas till cancer alternativt en helt godartad förändring. I 
ungefär 1/3-del av fallen med cancertumör visade PAD-undersökningen tyvärr att operationen 
inte varit helt radikal, d.v.s. att tumörceller hittats i ytterkanterna av tumören, där vävnaden delats 
(tabell 20-22). I ungefär ¾-delar av operationerna förekommer dessutom spridning till 
lymfkörtlar som avlägsnats vid operationen (tabell 26). Båda dessa förhållanden ovan påverkar 
prognosen med ökad risk för tumöråterfall.  

 

Onkologi 

För att minska risken för tumöråterfall efter operation av bukspottskörtelcancer rekommenderas 
cellgiftsbehandling (cytostatika-behandling) efter operationen. Denna kan endast erbjudas om 
den opererade har återhämtat sig inom 6-8 veckor efter operationen och planeras då vanligen 
pågå upp till 6 månader. Majoriteten av alla som drabbas av bukspottskörtelcancer kan dock inte 
erbjudas en botande operation på grund av att tumören har hunnit bli för stor och/eller spridit 
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sig. Då kan endast cellgiftsbehandling i bromsande, men inte i botande, syfte erbjudas (palliativ 
behandling).  

 

Cytostatika har således en viktig del i behandlingen vid bukspottskörtelcancer då en övervägande 
del av patientgruppen kan bli aktuell för sådan. Ett formulär för registrering av cytostatika-
behandling infördes i registret 2013. Detta hade de första åren en mycket låg täckningsgrad men 
sista åren har en positiv utveckling skett (figur 18). En stor variation finns dock inom landet med 
en 100 %-ig täckning inom Mellansvenska regionen medan tre regioner fortfarande, tyvärr, ligger 
under 50 % täckningsgrad. Registerdata visar att 75-80 % av de som genomgått operation för en 
cancertumör remitteras för diskussion om kompletterade cellgiftsbehandling.  

 

Cellgiftsbehandling blir också mer aktuell inför operation för krympning av en cancertumör som 
vid upptäckt bedöms som på gränsen till för stor för att direkt kunna opereras. Det pågår också 
studier för att utvärdera värdet av att ge cellgifter före en operation även i de fall tumören från 
början bedöms möjlig att operera bort. Registerdata torde inom ett par år säkrare kunna visa 
värdet av cytostatika både i den palliativa och botande situationen.  

 

Överlevnad 

Prognosen vid tumör i bukspottskörteln eller de intilliggande organen (gallgången, 
gallgångsmynning (Ampulla Vateri) och tolvfingertarmen) är dyster och sämst är den vid tumörer 
som utgår från själva bukspottskörteln. Här är medianöverlevnaden för hela gruppen (opererade 
och ej opererade) endast cirka 6-8 månader och 5-årsöverlevnaden endast 6 % (figur 19, lila linje). 
I de fall där tumören kan opereras bort är prognosen betydligt bättre men återfallsrisken är hög 
och överlevnaden efter 5 år knappt 25 % (figur 20, lila linje). För övriga tumörformer är 
prognosen bättre (figurer 19-20) både för hela grupperna sammanslagna och för de som har 
genomgått operation. Figur 25 visar dock, glädjande nog, att prognosen över åren har förbättrats 
något.  

 

Skapandet av, och arbetet med, kvalitetsregistret har inneburit ett efterhand ökat samarbete 
mellan landets specialistcentra. Registrets styrgrupp har initierat en nationell forskningsgrupp 
inom området, SSPAC (Swedish Studygroup for PAncreatic Cancer), som genomfört ett flertal 
nationella bukspottskörtelcancer studier. Sedan 2016 har också forskningsaktiviteten på 
registerdata ökat och under 2020 godkändes åtta nya forskningsprojekt och resultat från fem 
olika projekt publicerades i internationella tidskrifter.  Till registret finns också knutet ett 
Nationellt Vårdprogram med riktlinjer för hur utredning och behandling ska ske enligt senaste 
evidens. Dokumentet uppdateras kontinuerligt och strygruppens medlemmar är aktiva också i det 
arbetet.  

 

 


